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مقدمه و راهنمای استفاده از کتاب

اين مقدمه را حتما جدی بگیريد! در ادامه مهمترين نکات استفاده از کتاب و بهرهمندی از پیشتیبانیهای ضرروری بیران
شده است .موفقیت در آزمون شرامل نحروه آمرادبی بررای آزمرون و اسرتفاده از ربربیرات بهشرته بررای عردم رکررار
اشتباهات اساسی که باعث عدم موفقیت میشود است.
آزمون نظام مهندسی ساختمان کتاب باز است؛ شايد اين رصور ايباد شود قبولی در آن آسران اسرت! ولری درصرد
قبولی پايین در آزمون بخصوص در دورههای اخیر نشان دهندهی نیاز به آمادبی باال بررای موفقیرت در آزمرون اسرت.
يکی از ابزارهای مهم برای موفقیت در آزمون استفاده از کلیدواژه است .ما بر اساس ربربه و منطق ،عقیده داريم واژه-
های کلیدی حلقۀ بم شده برای ارصال میان سواالت آزمون و منابع آن است .حلقۀ بم شدهای که نبود آن ناخودآباه
باعث ايباد بخش بزربی از نگرانی شرکتکنندبان در آزمون میشود.
واژههای کلیدی مقررات ملی ساختمان شامل واژهها ،اصرطححات و عبرارات مهمری هسرتند کره از مرتن مباحرث و
آيیننامههای مربوطه استخراج و به ررریب حروف الفبا بردآوری شدهاند .با مطالعه سرواالت آزمرون و اسرتخراج واژه
کلیدی مربوط به آن ،که به اصطحح جان سوال را رشکیل میدهد ،و يافتن آن در لیست واژههای کلیردی میرروان بره
منبع و صفحه سوال دسترسی يافت و با مراجعه به آن ،سوال را پاسخ داد.
کلیدواژه آزمون نظام مهندسی ساختمان اولین بار روسر مهنردس پورصرالحان بررای آزمرون آ ر مراه  ۱۳۹۲ارائره
برديد و روس سايت آی سیويل منتشر شد .پس از آن بررای هرر دوره آزمرون ،کلیردواژه مطرابق برا ويررايش جديرد
مباحث و مواد آزمون بروزرسانی و به صورت آنحين منتشر شد .کلیدواژه آی سیويل نه رنها به عنوان اولرین کلیردواژه
بلکه کاملترين کلیردواژه آزمرون نظرام مهندسری در سرطح کشرور مطررح اسرت و مرورد پیشرنهاد بسریاری از اسرارید و
موسسات آموزشی معتبر میباشد .همچنین کلیدواژه آی سیويل شامل فهرست کاملی از حروف الرین در انتهای کتاب
است.
توجه:
 .۱نکات و اخبار مربوط به آزمون نظام مهندسی و کلیدواژه آی سیويل در لینرک اختصاصری کتراب و کانرال رلگررام
درج میبردد و همواره بروز رسانی خواهد شد .پیگیری اين موارد بسیار ضروری است.
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 .۲بعضی از مواد آزمون برای کلیدواژه بصرورت جدابانره رهیره شرده اسرت .ماننرد :قرانون نظرام مهندسری (برا اعمرال
اصححیهها در متن) ،قانون مالیات ،بیمه و ...که هماهنگ با کلیدواژه آی سیويل است.
 .۳فیلم راهنمای استفاده از کلیدواژه ،فیلم مديريت زمان در آزمون (بايد ديرده شرود!) ،نکرات مهرم بررای موفقیرت در
آزمون ،اسحيدهای حل رشريحی سرواالت منتخرب آزمونهرای بهشرته ،واژههرای متررادف ،اشرکاالت نگارشری،
نمودارهای کاربردی در سايت و کانال رلگرام درج می شود.
 .4ضروری است غلطنامههای ارائه شده روس دفتر مقررات ملی ساختمان را از سرايت آزمرون ( )inbr.irدانلرود و در
مباحث اعمال کنید .روجه کنید اصححیههای مربوط به قانون نظام مهندسی در فايل ويرهه کلیردواژه آی سریويل در
اين زمینه اعمال شده است.
سپاسگزاری
رشکر ويهه میشود از آقای مهندس مهدی رادمرد مديريت محترم سرايت آی سریويل .همچنرین از همکراران برامری،
آقای دکتر محمدرضا حسین زاده (دکتری رخصصی مهندسی سازه) و مهندسین :سرید امیررضرا مررضروی (کارشرناس
ارشد عمران) ،حسین لیراوی (کارشناس عمران) ،رضا حمیديان (کارشناس ارشد عمران) ،مصطفی مو نی (کارشرناس
ارشد عمران) ،سید پوريا پورصالحان (کارشناس ارشد برق) ،مريم فرزانه (کارشناس ارشرد معمراری) ،فرزانره برجسرته
(کارشناس برق) ،مهرنوش اسماعیلیان (کاردان معماری) رشکر و قدردانی میشود.
هشدار
کلیه حقوق چاپ و نشر اين کتاب مطابق با قانون حقوق مؤلفان مصنفان و هنرمنردان مصروب سرال  ۱۳48و آيرین نامره
اجرايی آن مصروب  ۱۳۵۰و همچنرین قرانون حمايرت از حقروق مولفران مصروب  ۳۱مررداد  ۱۳8۹در مبلرس شرورای
اسحمی برای نشر محفوظ و منحصرا متعلق به مولف (سید جمال پورصالحان) و سايت رخصصی  www.icivil.irاست
لها هربونه استفاده از کل يا قسمتی از مطالب اين کتاب به هر شکل از قبیل هر نوع چراپ ،فتروکپی ،اسرکن ،رايرپ از
کتاب ،رهیه پی دی اف از کتاب ،عکس برداری ،نشر الکترونیکی و هر نوع انتشرار بره صرورت اينترنتری سری دی ،دی
وی دی ،شبکه های اجتماعی و ...بدون اجازه کتبی مولف و سايت آی سیويل ممنوع و غیرر قرانونی بروده و شررعا نیرز
حرام است و متخلفین رحت پیگرد قانونی و قضايی قرار میبیرند.
خريد ،فروش ،رهیه و استفاده از روی نسخه غیراصل کتاب از نظر قانونی غیر مباز ،و شرعاً نیز حرام است.
از خواننررردبان برامررری درخواسرررت میشرررود کررره درصرررورت مشررراهد هربونررره رخلرررف مراررررب را برررا ايمیرررل
 poursalehan@gmail.comيا  ۰۹۲۱۳8۲۰۰۲8يا بخش رماس با ما سايت  www.icivil.irابحغ نمايند.

ﻣﺤﺘﻮای اﯾﻦ ﺻﻔﺤﻪ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ اﺳﺖ !!
آﻧﭽﻪ در اﯾﻦ ﺻﻔﺤﻪ آورده ﺷﺪه اﺳﺖ ﻣﺤﺘﻮای آﻧﻼﯾﻦ راﯾﮕﺎن ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده از ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎی ﮐﻠﯿﺪواژه اﺳﺖ
ﺑﺮای ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ در آزﻣﻮن ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن راه ﻫﻤﺮاﻫﺘﺎن ﻫﺴﺘﯿﻢ (:

ﻟﯿﻨﮏ ﻫﺎی ﻣﻬﻢ ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده ﺣﺪاﮐﺜﺮی از ﮐﻠﯿﺪواژه آی ﺳﯿﻮﯾﻞ
ﺑﺮای ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻮارد زﯾﺮ آدرس اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ را ﺑﺼﻮرت ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ در ﻣﺮورﮔﺮ ﺗﺎﯾﭗ ﮐﻨﯿﺪ ﯾﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﮔﻮﺷﯽ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪﺗﺎن ﮐﺪ  QRرا اﺳﮑﻦ ﮐﻨﯿﺪ

ﻣﮑﻤﻞ ﻫﺎی راﯾﮕﺎن ﮐﻠﯿﺪواژه

ﻓﯿﻠﻢ راﻫﻨﻤﺎی اﺳﺘﻔﺎده و ﻧﮑﺎت ﻣﺸﺎوره ای

ﻧﻤﻮدار ﻫﺎی ﮐﺎرﺑـــﺮدی  ،ﻓﺎﯾﻞ ﻫﺎی ﮐﻤﮑـــﯽ  ،ﺣﻞ

ﻓﯿﻠﻢ ﻫﺎی راﻫﻨﻤﺎی اﺳـــــــــﺘﻔﺎده درﺳـــــــــﺖ از

ﺗﺸــــــﺮﯾﺤﯽ ﺳﻮاﻻت ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﻠﯿﺪواژه ﺑﻪ

ﮐﻠﯿﺪواژه آی ﺳــــــــــــــــﯿﻮﯾﻞ و ﻧﮑﺎت ﻣﻬﻢ ﺑﺮای

ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻣﺒﺎﺣﺚ و ...ﺑﺼـــــــــﻮرت راﯾﮕﺎن در اﯾﻦ

ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ در آزﻣﻮن ﻧﻈﺎم ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﺼــــــﻮرت

ﻟﯿﻨﮏ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ.

آﻧﻼﯾﻦ در دﺳﺘﺮس ﺷﻤﺎﺳﺖ.

www.icivil.ir/mokamel

ﺳﻮاﻻت ﺷﻤﺎ را ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ ﻫﺴﺘﯿﻢ
ﻋﻼوه ﺑﺮ راه ﻫﺎی ارﺗﺒﺎﻃﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ﺷـــﺒﮑﻪ ﻫﺎی

www.icivil.ir/keyhelp

ﺧﺮﯾﺪ آﻧﻼﯾﻦ ﮐﻠﯿﺪواژه آی ﺳﯿﻮﯾﻞ
ﺷﻤﺎ ﻫﻤﻮاره ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ آﺧﺮﯾﻦ ﻧﺴـــــــﺨﻪ ﮐﺘﺎب

اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻫﻤﯿﻦ ﺻـــﻔﺤﻪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ از

ﮐﻠﯿﺪواژه آی ﺳـﯿﻮﯾﻞ را از ﻃﺮﯾﻖ ﺳـﺎﯾﺖ رﺳـﻤﯽ

ﻃﺮﯾﻖ آدرس زﯾﺮ ﺑﺎ ﭘﺸــﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﺳﺎﯾﺖ در ارﺗﺒﺎط

ﺑﺼـــــﻮرت آﻧﻼﯾﻦ ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺧﯿﺎﻟﺘﺎن از ﺑﺮوز

ﺑﺎﺷﯿﺪ.

ﺑﻮدن ﮐﻠﯿﺪواژه راﺣﺖ ﺑﺎﺷﺪ.

www.icivil.ir/f1

www.icivil.ir/keybook

در ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺳﺮﯾﻊ ﺗﺮ در دﺳﺘﺮس ﻫﺴﺘﯿﻢ
ﺑﺎ دﻧﺒﺎل ﮐﺮدن ﻣﺎ در ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺼﻮرت ﻓﻮری در ﺟﺮﯾﺎن روﯾﺪاد ﻫﺎی ﻣﻬﻢ آزﻣﻮن و ﮐﻠﯿﺪواژه ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮﯾﺪ  .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺎ در ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮای ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﺳﻮاﻻت ﺷﻤﺎ ﺳﺮﯾﻌﺘﺮ در دﺳﺘﺮس ﻫﺴﺘﯿﻢ .
ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻓﺮوش در ﺗﻠﮕﺮام

@civilhelp
ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﺤﺘﻮا در واﺗﺴﺎپ

۰۹۲۱ ۳۸۲ ۰۰۲۸
اﯾﻤﯿﻞ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﺤﺘﻮا و ﻓﺮوش

support@icivil.ir
poursalehan@gmail.com

ﮐﺎﻧﺎل ﺗﻠﮕﺮام ﮐﻠﯿﺪواژه

@icivilkey
ﭘﯿﺞ رﺳﻤﯽ آی ﺳﯿﻮﯾﻞ

@icivil.ir
ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﭘﯿﺎﻣﮑﯽ ﮐﻠﯿﺪواژه

50002030006
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منابع مورد استفاده برای استخراج واژههای کلیدی آزمون نظام مهندسی ()icivil.ir/nezam
تاریخ تنظیم1399/09/21 :
توجه شود که منابع مورد استفاده شما باید با جدول زیر که مطابق با منابع اعالم شده از سوی سایت رسمی آزمون است مطابقت داشته باشد.
به نکات زیر توجه فرمایید:

 .1سال ویرایش کتاب با سال چاپ آن ممکن است یکی نباشد .اصل در اینجا سال ویرایش کتاب است که روی جلد سبز رنگ مقررات ملیی
ساختمان پایین سمت چپ نوشته شده است.
 .2در برخی از منابع مشخص شده در سایت آزمون نوبت چاپ هم آورده شده است (مانند مبحث نهم چاپ دوم) در غیر این صیورت نوبیت و
سال چاپ مهم نیست و اصل سال ویرایش کتاب میباشد که در باال توضیح داده شد .ممکن است از یک وییرایش کتیاب دههیا بیار چیاپ
شود که با هر بار چاپ نوبت چاپ تغییر میکند اما ویرایش کتاب تغییری ندارد.
 .3در نظر داشته باشید منابعی که در جدول ذکر شده صرفاً منابع استخراج واژههای کلیدی هستند و شامل همه مواد آزمون نظام مهندسی نیست.
زیرا برخی از مواد آزمون ،در سایت رسمی بصورت ستاره دار معرفی شده است و توضیح داده شده است که کتاب خاصی برای ایین میواد
آزمونی معرفی نمیشود به همین دلیل کلیدواژه ای هم نمی توان استخراج کرد.
 .4برای اطالع از لیست کامل مواد آزمون و اعمال اصالحیه ها به لینک  http://inbr.ir/?page_id=82مراجعه نمایید.
لطفاً در صورت مشاهده مغایرت و یا اشتباه در جدول زیر به ما اطالع دهید .ایمیل ( )vaje.nezam@outlook.comو پیامک ()50002030006
مخفف

ویرایش

تعداد صفحات

تهیه کننده

م2

1384

164

دفتر مقررات ملی ساختمان

نام منبع
مبحث پنجم ( -)1396مصالح و فرآورده های ساختمانی

م5

1396

286

دفتر مقررات ملی ساختمان

مبحث ششم ( -)1398بارهای وارد بر ساختمان

م6

1398

157

دفتر مقررات ملی ساختمان

مبحث هفتم ( -)1392پی و پی سازی

م7

1392

69

دفتر مقررات ملی ساختمان

مبحث هشتم ( -)1392طرح و اجرای ساختمان با مصالح بنایی

م8

1392

79

دفتر مقررات ملی ساختمان

م8

1392

158

دفتر مقررات ملی ساختمان

م9

1399

630

دفتر مقررات ملی ساختمان

3

م10

1392

304

دفتر مقررات ملی ساختمان

مبحث یازدهم ( -)1392طرح و اجرای صنعتی ساختمان ها

م11

1392

101

دفتر مقررات ملی ساختمان

مبحث دوازدهم ( -)1392ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا

م12

1392

80

دفتر مقررات ملی ساختمان

مبحث بیست و یکم ( -)1395پدافند غیر عامل

م21

1395

114

دفتر مقررات ملی ساختمان

مبحث بیست و دوم ( -)1392مراقبت و نگهداری از ساختمان

م22

1392

78

دفتر مقررات ملی ساختمان

رج

1390

672

دفتر مقررات ملی ساختمان

ز

1393

212

کمیته دائمی آیین نامه زلزله

54

دفتر مقررات ملی ساختمان

160

دفتر مقررات ملی ساختمان
معاونت نظارت راهبردی

مبحث دوم ( -)1384نظامات اداری

1

مبحث هشتم ( -)1398طرح و اجرای ساختمان با مصالح بنایی

2

مبحث نهم ( -)1399طرح و اجرای ساختمان های بتن آرمه
مبحث دهم ( -)1392طرح و اجرای ساختمان های فوالدی

راهنمای جوش و اتصاالت جوشی ()1390
آیین نامه زلزله ( -)2800ویرایش چهارم

4

5

پیوست  6استاندارد ( 2800آیین نامه زلزله)

پ6

قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان (-6)1390

ق

1390

پیمان

-

مجموع76 :

دستورالعمل گود برداری ()1391

دگ

1391

7

دفتر مقررات ملی ساختمان

گودبرداری( -جزوه ویژه کلیدواژه آی سیویل)

گ

1393

26

نظام مهندسی ساختمان تهران

دستورالعمل نحوه رسیدگی به تخلفات انتظامی (حرفه ای) پیمانکاران

انتظامی

1392

10

معاونت نظارت راهبردی

نظام نامه رفتار حرفه ای اخالقی در مهندسی ساختمان

اخالق

1395

9

وزارت راه و شهرسازی

(جزوه ویژه کلیدواژه آی سیویل با اعمال اصالحیه ها در متن)
موافقتنامه ،شرایط عمومی و شرایط خصوصی پیمان (نشریه )4311

 -1احتماالً چاپ سیزدهم این ویرایش دارای تغییراتی است ،ولی بقیه چاپها (دوازدهم ،چهاردهم و )...تغییری گزارش نشده.
 -2تا این تاریخ ویرایش  1392برای آزمون مد نظر دفتر مقررات ملی ساختمان است .با این وجود ویرایش  1398هم در این کلیدواژه کار شده است.
 -3اصالحیه اعمال شود.
 -4جلد زرد رنگ است.
 -5بهتر است از چاپ چهارم به بعد استفاده شود .اصالحیه اعمال شود.
 - 6جزوه مربوط به اعمال اصالحیه ها در متن اصلی همراه با فایل کلیدواژه قابل دانلود است .جزوه "نظامنامه رفتار حرفه ای اخالقی در مهندسی ساختمان" ( 9صفحه) با مخفف
"اخالق" در کلیدواژه کار شده است.

10
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ابتدایی  :م5ص179
ابرکوه  :م۶ص99
ابریشم  :م۶ص1۲۸
ابزار  :پیمان ص۶
ابزار  :م1۲ص۲
ابزار  :م7ص۲3
ابزار اتصال  :م)139۸(۸ص۶5
ابزار اتالف انرژی :م5ص179 ،17۸
ابزار اندازه گیری  :رج ص۶۶
ابزار اندازه گیری  :م5ص35
ابزار اندازه گیری جوش گوشه :
رج ص۲09 ،۲0۸
ابزار بازریس عیین جوش  :رج
ص۲0۶
ابزار پایش  :م7ص۲3 ،۲۲
ابزار پیش گرمایش درز  :رج ص۶۶
ابزار تزئیین  :م۲۲ص۲۲
ابزار تمیزکاری گل جوش  :رج
ص۶4
ابزار جفت کردن قطعات فوالدی :
رج ص۶۸
ابزار حلقه و گلوله  :م5ص۸7
ابزار دسیت  :م5ص113
ابزار دقیق  :گ ص۲3 ،۲۲
ابزار دقیق  :م7ص[ ۲۲ ،۲1پیچیده/
ساده]
ابزار دقیق اندازه گیری کشش :
م11ص19
ابزار دقیق پیچیده  :م7ص۲۲
ابزار دقیق ساده  :م7ص۲۲
ابزار کار فلزی سبک  :م۶ص130
ابزار کشش قطعات فوالدی  :رج
ص۶۸
ابزار کنترل ایمین  :م۲۲ص33
ابزار نشانه گذاری  :رج ص۶۶
ابزار نصب سازه فوالدی  :رج
ص۶۸ ،۶7
ابزار نگهداری الکترود  :رج ص۶5
ابزار نمایشگر نیرو  :م11ص1۸
ابزارگذاری  :م7ص۲۲
ابزارگذاری گودبرداری:م 7ص...۲1
ابطال انتخابات  :ق ص۸1
ابطال پروانه اشتغال  :ق ص،57
[ 151ماده ]۸
ابطال پروانه اشتغال  :م۲ص59
[بند [ 3 ،]11-9خط[ 4 ،]1خط آخر]
ابعاد  :م5ص103 ،۸0 ،۶0 ،5۲ ،۲7
ابعاد  :م9ص135
ابعاد  : ICFم11ص۶5
ابعاد اتصال اتکایی  :م9ص۲۸9
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:

ابعاد اسیم ستون بنایی
م)139۲(۸ص[ 4۲خط آخر]
ابعاد اسیم سوراخ پیچ  :م10
ص[ 1۶0 ،159جدول]33 ،
ابعاد اسیم واحد مصالح بنایی :
م)139۲(۸ص۲
ابعاد اسیم واحد مصالح بنایی :
م)139۸(۸ص3
ابعاد بازشو  :زص97
ابعاد بازشو  :م)139۲(۸ص54 ،7۲
ابعاد بازشو  :م)139۸(۸ص11۶
ابعاد بازشو دال  :م9ص1۶7
ابعاد بست  :رج ص339
ابعاد پالن ساختمان  :م۶ص۸۲
ابعاد پله در فضای باز  :م۲1ص۲1
[بند ]۸-4-۲-۲-۲1
ابعاد پیش امدیگ در پالن  :زص۸9
ابعاد جوش  :رج ص۶۲9
ابعاد جوش کام  :رج ص37۸
ابعاد چشمه  :م11ص90
ابعاد چون ساخت اعضای سازه ای
 :م9ص49۲
ابعاد حداکثر سوراخ پیچ  :م10
ص[ 1۶0 ،159جدول]
ابعاد خطی آزمونه  :م5ص10۲
ابعاد دروازه  :م۲1ص۲0
ابعاد دهانه  :م9ص،59۶ ،594
،۶09 ،۶07 ،۶04 ،۶03 ،۶0۲ ،59۸
۶10
ابعاد دیوار  : ICFم11ص۶5
ابعاد ذرات  :م5ص157
ابعاد زبانه بریش  :م9ص333
ابعاد سازه  :م9ص45۲
ابعاد ستون  :م)139۸(۸ص۸7
ابعاد ستون ساختمان بنایی :
م)139۲(۸ص4۲
ابعاد سخت کننده  :رج ص،414
4۲5
ابعاد سطح عیوب  :رج ص30۲
ابعاد شالوده  :م9ص۲5۲
ابعاد شالوده سطحی  :م9ص۲5۸
ابعاد عضو  :م۶ص۲
ابعاد عضو  :م9ص45۲
ابعاد قطعات  :م9ص493
ابعاد قطعه آزمون برای جوش
گوشه ای ورق  :رج ص۶۶۶
ابعاد قطعه آزمون برای جوش لب
به لب ورق  :رج ص۶۶۶
ابعاد قطعه سنگ  :م)139۸(۸ص35
ابعاد کف ستون  :م9ص333
ابعاد کالف قائم  :زص11۲
ابعاد مشخصه  :م)139۲(۸ص۲













































ابعاد مشخصه  :م)139۸(۸ص3
ابعاد مقطع  :م10ص3
ابعاد مقطع تیر عمیق  :م9ص۲13
ابعاد نشیمن  :م9ص۲۸1
ابعاد واقعی  :م)139۲(۸ص۲
ابعاد واقعی  :م)139۸(۸ص4
ابعاد ورق اتصال  :رج ص47۲
ابعاد هندیس  :پ۶ص۲
ابعاد هندیس موثر در دیوار و
ستون  :م)139۲(۸ص۲9
ابعاد هندیس موثر در دیوار و
ستون  :م)139۸(۸ص4۸
ابعداد مقطع کالف رابط  :م9ص۲5۸
ابقاپذیری  :م5ص75
ابالغ  :م۲ص149
ابالغ آراء هیأت ها  :انتظایم ص9
ابالغ خاتمه پیمان  :پیمان ص47
ابالغ دستورکارها  :پیمان ص19
ابالغیه  :م۲۲ص15 ،14 ،11
ابالغیه تخلف  :م۲۲ص 13و 14
ابالغیه غیر قابل سکونت بودن
ساختمان  :م۲۲ص15
ابنیه  :م1۲ص4
ابنیه  :م7ص۲1
ابنیه مجاور  :م1۲ص۶5
ابنیه مجاور گود  :م7ص[ 19بند -7
۲0 ،]3-3-5-3
ابهام  :م10ص1
اپراتور  :رج ص۶57 ،11
اپراتور  :م1۲ص4۶
اپراتور آزمایش غیر مجرب  :رج
ص۶۲3
اپراتور بتن پاش  :م11ص۸7
اپراتور جوشکاری  :رج ص۶5۸
اپوکیس  :رج ص3۶0 ،35۸
اپوکیس  :م10ص۲74
اپوکیس  :م5ص14۶
اپوکیس  :م)139۲(۸ص39
اپوکیس  :م)139۸(۸ص74
اپوکیس  :م9ص،430 ،4۲7 ،7۲
5۲4 ،449 ،433 ،43۲
اپوکیس پیل یورتان  :م5ص130
اتاق  :م۶ص3۲
اتاق اجاره ای  :م۲۲ص31 ،۲5 ،۲4
اتاق اختالط  :م5ص۲1۲
اتاق اندروین  :م۲1ص[ ۲۸بند -۲1
]۲-4-۲-5
اتاق آسانسور  :م۶ص33
اتاق بایگاین  :م۶ص3۲
اتاق برق  :م۲1ص[ 91بند -1-7-۲1
]۶
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اتاق بیمار  :م۶ص33
اتاق تابلو برق  :م۲1ص[ 10۲بند
]۲1-7-3-1-۶
اتاق حساس  :م۲1ص[ 105بند
]۲1-7-3-5-1
اتاق خواب  :م5ص4۲
اتاق عکس برداری پزشیک  :م5
ص154
اتاق عمل  :م۲1ص[ 104بند -7-۲1
]3-3-۸
اتاق عمل  :م۶ص33
اتاق کامپیوتر  :م۶ص33
اتاق کنترل  :م۲1ص[ 10۲بند -۲1
]7-3-1-۶
اتاق کوچک  :م)139۸(۸ص9
اتاق مجاور  :م۶ص31
اتاق مدیریت بحران  :م۲1ص10۲
[بند [ 10۶ ،]3-1-3-7-۲1بند -7-۲1
]4-۲
اتاق مرکز کنترل و مدیریت
ساختمان  :م۲1ص[ 31بند -۲-۲1
[ 105 ،]5بند [ 91 ،]5-3-7-۲1بند
]۲1-7-1-7
مخصوص
مستقل
اتاق
ترانسفورماتور  :م۲1ص105
اتاق مسکوین  :م۲۲ص30
اتاق مطالعه  :م۶ص3۲
اتاق واخنش  :م5ص103 ،10۲
اتاق هواساز  :م۲1ص[ 91جدول
[ 95 ،]۲1-7-1-۶بند ]11-3-۲-7-۲1
اتاق هواساز  :م۶ص35 ،33
اتاقک  :م۶ص۲9
اتاقک الکترییک  :پ۶ص4
اتاقک آسانسور  :م۲1ص[ ۲7بند
]۲1-۲-3-۶-3
اتاقک کامیون  :م5ص94
اتر  :م۶ص1۲0
اترینگایت  :م9ص51۶
اتساع  :رج ص14۸
اتساع  :م5ص1۸3
اتش سوزی  :م۲۲ص74 ،19
اتصال  :رج ص53۶ ،400 ،30۸ ،5
اتصال  :زص1۸5
اتصال  :م10ص193 ،11 ،10 ،۲
اتصال  :م11ص47
اتصال  :م۶ص۸3 ،۸1 ،۲۲ ،4
اتصال  :م)139۸(۸ص9۸ ،۶5
اتصال  :م9ص،۸0 ،79 ،7۶ ،۲5
475 ،373 ،37۲ ،۲۸5 ،95 ،۸4
اتصال [مقطع فوالدی]  :رج ص399
اتصال  : Kرج ص541 ،540
اتصال  : RBSرج ص4۶3
اتصال  : Tرج ص54۲ ،540


































اتصال  Uشکل لغزیش  :پ۶ص15
اتصال  : Yرج ص54۲ ،540
اتصال اتکایی  :پ۶ص3۲
اتصال اتکایی  :م10ص،55 ،54
[ 159 ،157 ،145 ،144سوراخ]،
[ 1۶۲مقاومت]،۲59 ،1۶۶ ،1۶4 ،
[ ۲7۲رنگ]
اتصال اتکایی  :م11ص1۸ ،17
اتصال اتکایی  :م9ص،۲۸۶ ،۲3
۲90 ،۲۸9
اتصال اجزای اعضا ساخته شده :
م10ص149
اتصال از پیش تایید شده :
م10ص۲4۲ ،۲۲3 ،۲1۲
اتصال از پیش تأیید شده تیر به
ستون  :م10ص۲1۶
اتصال از پیش تأیید شده گیردار :
م10ص۲41
اتصال اسکلت به شالوده (: )LSF
م11ص37
اتصال اسکلت به شالوده  :م11
ص37
اتصال اصطکایک  :رج ص3۶0
اتصال اصطکایک  :م10ص،55 ،54
159 ،15۸ ،157 ،145 ،144
[سوراخ]193 ،1۶۶ ،1۶5 ،1۶4 ،
[لغزش]۲۶۶ ،۲۶4 ،۲59 ،۲44 ،
[سطح تماس] ۲7۲ ،و [ ۲74رنگ]
اتصال اصطکایک  :م11ص1۸ ،17
اتصال اعضا  :م)139۸(۸ص13۸
اتصال اعضا با نیروی محوری  :رج
ص3۸3
اتصال اعضا با نیروی محوری :
م10ص140
اتصال اعضا فشاری و کشیش در
خرپا  :رج ص473
اتصال اعضا مهاربندی  :م10
ص۲30
اتصال اعضای بتین  :م9ص۲73
اتصال اعضای پیش ساخته  :م9
ص۲۸4
اتصال اعضای سازه ای  :م9
ص۲91 ،۲73
اتصال اعضای غیرسازه ای  :م9
ص341
اتصال اعضای غیرسازه ای به
اعضای سازه ای  :م)139۸(۸ص55
اتصال اعضای کشیش  :م10
ص1۶۸
اتصال الکترییک  :م۲۲ص۶9
اتصال الکترییک لوله کیش گاز :
م۲۲ص۶9
اتصال انتقایل  :رج ص535
اتصال انتهای اعضای کشیش :



































م10ص3۸
اتصال انتهای تسمه کشیش :
م10ص14۸
اتصال انتهای تیر  :م10ص1۶۸
اتصال انتهای تیرک به ستون :
پ۶ص1۲
اتصال انتهای میله با تسمه  :رج
ص377
اتصال انتهایی  :م10ص،144 ،33
149
اتصال انتهایی تیر با بال فوقاین
زبانه شده  :م10ص1۶۸ ،1۶7
اتصال انتهایی تیر به ستون قاب
خمیش ویژه  :م10ص۲1۶
اتصال انعطاف پذیر  :زص57
اتصال انعطاف پذیر  :م10ص141
اتصال انعطاف پذیر  :م۲1ص90
[شکل ]۲-7-۲1
اتصال انعطاف پذیر کانال در محل
نصب دستگاه  :م۲1ص[ 95شکل
]۲1-7-3
اتصال با بست انعطاف پذیر U
شکل  :پ۶ص15
اتصال با پیچ  :م10ص۲۶4
اتصال با جوش  :م10ص۲۶0
اتصال با جوش گوشه  :م10
ص147
اتصال با قطبیت منفی /مثبت  :رج
ص۶
اتصال با ورق روسری و زیرسری :
رج ص4۲۲
اتصال بال به جان  :م10ص9۲
اتصال بال به جان تیر ورق  :رج
ص375
اتصال بال تیر به بال ستون :
م10ص۲55 ،۲43
اتصال بال تیر یا ورق پوشیش  :رج
ص449
اتصال باالیی  :زص۶1
اتصال بدون بالشتک اتکایی  :م9
ص۲۸۶
اتصال بدون لحیم  :رج ص57
اتصال بریش  :م10ص144
اتصال به انبر و الکترود  :رج ص4
اتصال به شالوده  :م9ص،۲73
۲7۶ ،۲75
اتصال به فلز پایه  :رج ص4
اتصال به وادار  :پ۶ص9
اتصال بهداشیت  :م۶ص130
اتصال بین اعضا پیش ساخته با
شالوده  :م9ص۲74
اتصال بین اعضای درجاریز و یا
پیش ساخته با شالوده  :م9ص۲75
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اتصال بین اعضای قائم و افقی :
م)139۸(۸ص۶5
اتصال بین دو دیوار  :م)139۸(۸
ص55
اتصال بین دیافراگم و اعضا  :م9
ص۲۸7
اتصال بین دیوار و کالف :
م)139۸(۸ص11۶
اتصال بین سقف و دیوار :
م11ص34
اتصال بین سقف و دیوار باربر :
م11ص97
اتصال پانل  :م11ص۶4
اتصال پای ستون (کف ستون)  :رج
ص514
اتصال پای ستون که تحمل لنگر
خمیش یم نمایند  :رج ص5۲۲
اتصال پایه  :زص30
اتصال پاییین  :زص۶1
اتصال پس و پیش  :م10ص5۶
اتصال پله به سازه  :م11ص100
اتصال پوشیش (رویهم)  :رج
ص377 ،107 ،۲7
:
(رویهم)
پوشیش
اتصال
م10ص153 ،151 ،150 ،149
اتصال پیچ و مهره ای قطعات بتین
پیش ساخته  :م11ص47
اتصال پیچیش  :زص۶1
اتصال پیچیش  :م10ص9۲
اتصال پیچی  :پ۶ص9
اتصال پیچی  :رج ص53۶
اتصال پیچی  :زص7۲
اتصال پیچی  :م10ص،9۶ ،5۶ ،37
[ 171ورق پرکننده][ ۲01 ،لرزه
ای][ 144 ،۲41 ،محدودیت]،159 ،
57 ،۲۶4 ،۲51 ،۲41 ،1۶1 ،1۶0
[ورق انتهایی]
اتصال پیچی با عملکرد اتکایی :
م11ص1۸ ،17
اتصال پیچی با عملکرد اصطکایک :
م11ص1۸ ،17
اتصال پیچی بدون کشش مستقیم :
م11ص1۸
اتصال پیچی تحت کشش مستقیم :
م11ص1۸
اتصال پیشاین  :رج ص،107 ،۲7
10۸
اتصال پیوسته  :زص ث
اتصال پیوسته  :م10ص۲۸
اتصال تجهیزات با استفاده از
اتصال انعطاف پذیر و لرزه گیر :
م۲1ص[ 90شکل ]۲-7-۲1
اتصال تجهیزات به سازه تکیه گاهی
 :م۲1ص[ 90شکل ]1-7-۲1































اتصال تحت بار ضربه ای یا در
معرض خستیگ  :رج ص31
اتصال تر  :زص19۶
اتصال تر  :م11ص،50 ،4۶ ،45
100 ،54
اتصال تلسکویپ  :پ۶ص10
اتصال تمام قدرت  :رج ص373
اتصال تیر  -ستون  :م9ص،110
۲15
اتصال تیر به بال ستون  :رج
ص403
اتصال تیر به ستون  :رج ص،339
،490 ،477 ،470 ،4۶0 ،45۲ ،450
۶3۲
اتصال تیر به ستون  :زص ث ،ش
اتصال تیر به ستون  :م10ص،145
۲1۶ ،۲15 ،۲14 ،۲13 ،۲11 ،۲07
[متوسط][ ۲۲۲ ،۲1۸ ،۲17 ،ویژه]،
،۲50 ،۲4۲ ،۲31 ،۲30 ،۲۲9 ،۲۲3
۲۶3 ،۲53 ،۲5۲ ،۲51
اتصال تیر به ستون  :م9ص،47
،355 ،35۲ ،۲۶9 ،۲۶7 ،۲۶۶ ،91
،37۶ ،375 ،3۶۲ ،359 ،35۸ ،357
،5۶0 ،43۲ ،431 ،417 ،41۶ ،415
۶19 ،5۶1
اتصال تیر به ستون در قاب با
شکل پذیری کم  :م9ص35۲
اتصال تیر به ستون در قاب خمیش
ویژه  :رج ص449
اتصال تیر به ستون در قاب ویژه :
م9ص374
اتصال تیر به ستون در گوشه :
م9ص۶13
اتصال تیر به ستون درجا ریخته :
م9ص415
اتصال تیر به ستون قاب :
پ۶ص53
اتصال تیر پیوند به ستون :
م10ص۲3۶
اتصال تیر پیوند به ستون :
م10ص۲37
اتصال تیر خارج از ناحیه پیوند به
ستون  :م10ص۲3۶
اتصال تیر و ستون  :م9ص۶11
اتصال تیر یا دستک به کلیه ی
وجوه ستون  :م9ص۲۲3
اتصال تیر یا نشیمن به وجه ستون
 :م9ص۲۲1
اتصال تیرآهن سقف طاق ضریب به
کالف افقی بتن آرمه  :زص1۲1
اتصال تیرچه به شاهتیر  :رج
ص403
اتصال تیرچه سقف به کالف افقی و
فوالدی  :زص1۲4
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اتصال تیرک و وادار  :پ۶ص،13
14
اتصال جان به بال  :م10ص،9۶
۲۸1 ،۲47 ،۲4۲
اتصال جان به بال ستون  :رج
ص4۲4
اتصال جان تیر به بال ستون :
م10ص۲44 ،۲55
اتصال جان تیر به ورق انتهایی :
م10ص۲47
اتصال جداره دیوار  :م)139۸(۸
ص53
اتصال جزء  :زص۶۲
اتصال جمع کننده  :زص30
اتصال جناغی یک طرفه  :رج
ص۲55
اتصال جوش با نبیش جان  :رج
ص401
اتصال جویش  :پ۶ص9
اتصال جویش  :رج ص[ ۲7انواع
آن]،47۲ ،3۸۶ ،۲۸9 ،۲۸۸ ،۲43 ،
537 ،533 ،4۸0
اتصال جویش  :زص۶۶ ،۶1
اتصال جویش  :م10ص،54 ،37
170 ،145 ،۲41 ،۲00 ،9۶ ،5۶
اتصال جویش  :م11ص100 ،۲۲ ،4
اتصال جویش  :م9ص4۲۲
اتصال جویش با برون محوری  :رج
ص3۸۶
اتصال جویش تیر به ستون  :رج
ص449
اتصال چسیب  :زص۶۶
اتصال چند صفحه ای  :رج ص540
اتصال خارج از مرکز  :رج ص،535
53۶
اتصال خارج از مرکزیت  :رج
ص534
اتصال خرپایی مقطع توخایل  :رج
ص540
اتصال خشک  :زص19۶
اتصال خشک  :م11ص،4۶ ،45
54 ،50
:
(گیردار)
خمیش
اتصال
م10ص۲۲1 ،۲1۶ ،141
اتصال خمیش تیر به ستون  :رج
ص339
اتصال خمیش تیر به ستون :
م10ص[ ۲1۶ ،۲۲۲متوسط]
اتصال خمیش مقطع توخایل  :رج
ص541
اتصال خورجیین  :زص ش3۶ ،
[ساده /گیردار]
اتصال دارای بالشتک اتکایی :
م9ص۲۸۶

تنها مرجع فروش سایت  www.icivil.irمیباشد.
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 اتصال دال  -تیر  :م9ص15۸ ،144
 اتصال دال  -ستون  :م9ص،144
15۸
 اتصال دال به ستون  :م9ص،۲9
417 ،35۸ ،۲۶۸ ،۲۶7 ،1۶۲ ،47
 اتصال دائیم  :م9ص47۶
 اتصال در ساختمان بتین پیش
ساخته  :م11ص[ 4۶ ،54مصالح]
 اتصال در سیستم  : LSFم11
ص34 ،۲9
 اتصال در کارگاه  :م10ص۲۶۲
 اتصال درجا ریز تیر به ستون :
م9ص359
 اتصال دو دیوار عمود بر هم (: )D3
م11ص۸4
 اتصال دو شاخه  :رج ص535
 اتصال دو قالب مجاور  :م11ص99
 اتصال دو کالف افقی با کالف قائم :
زص109
 اتصال دو میلگرد از طریق جوش :
م10ص14۶ ،145
 اتصال دو نردبان  :م1۲ص5۲
 اتصال دوخت به پشت  :پ۶ص35
 اتصال دهنده  :م5ص13۸
 اتصال دهنده  :م)139۲(۸ص1۶
 اتصال دهنده  :م)139۸(۸ص3۶
 اتصال دهنده مکانییک  :م9ص،۲44
۲4۶
 اتصال دهنده مهاربند  :م10ص۲۲۸
 اتصال دیافراگم  :زص۲01
 اتصال دیافراگم  :م9ص۲40
 اتصال دیوار  :زص10۲
 اتصال دیوار به اعضای قائم سازه
ای  :پ۶ص15
 اتصال دیوار به دیوار  :م11ص79
 اتصال دیوار به زیر سقف :
پ۶ص1۶
 اتصال دیوار به سازه  :پ۶ص5
 اتصال دیوار به سازه  :زص۶4
 اتصال دیوار به شالوده :
م9ص۲59 ،۲۲۶
 اتصال دیوار پوشیش  :م11ص99
 اتصال دیوار جداگر به اعضای
سازه ای  :م)139۸(۸ص103
 اتصال دیوار خارجی  :م11ص99
 اتصال دیوار خارجی به سازه :
م۲1ص[ ۲5بند ]۸-3-3-۲-۲1
 اتصال دیوار داخیل و خارجی سازه
ای به سقف  :م11ص97
 اتصال دیوار سیستم قالب تونیل :
م11ص97 ،99
 اتصال دیوار غیرسازه ای  :زص105
 اتصال دیوار غیرسازه ای به یکدیگر



































 :پ۶ص19
اتصال دیوار متقاطع  :م)139۸(۸
ص97
اتصال رزوه ای  :زص۶۶
اتصال رزوه ای  :م9ص3۲۸
اتصال رویهم (پوشیش)  :رج
ص10۸ ،۲۸
اتصال رویهم (پوشیش)  :م10
ص149
اتصال زمین  :م1۲ص4۲ ،41 ،1۸
اتصال زمین  :م۲۲ص۶9 ،۶0
اتصال ساده  :رج ص403
اتصال ساده  :زص ث11 ،
اتصال ساده  :م10ص141
اتصال ساده با نبیش جان  :رج
ص407
اتصال ساده با نبیش نشیمن
انعطاف پذیر  :رج ص407
اتصال ساده تیر با نبیش جان  :رج
ص403
اتصال ساده تیر با نبیش نشیمن
انعطاف پذیر  :رج ص407
اتصال ساده تیر با نبیش نشیمن
تقویت شده  :رج ص411
اتصال ساده تیر با نشیمن تقویت
شده  :رج ص411
اتصال ساده تیر به ستون  :رج
ص401
اتصال سازه  :م10ص4 ،3
اتصال سازه ای  :م11ص1۶
اتصال سپری ( : )Tرج ص،۲۸ ،۲7
،5۸۲ ،579 ،57۶ ،5۶9 ،10۸ ،107
5۸5 ،5۸4
اتصال ستون  :رج ص5۲5
اتصال ستون  :م11ص۸
اتصال ستون به تیر  :م10ص۲0۶
اتصال ستون به شالوده :
م9ص371 ،357 ،۲15
اتصال ستون به کف ستون :
م10ص141
اتصال ستون به ورق پای ستون :
رج ص51۸
اتصال ستون فوالدی به دیوار :
زص111
اتصال ستون یا ستون پایه به یک
جزء پیش ساخته  :م9ص۲۲1
اتصال سخت کننده  :م10ص،۲39
۲40
اتصال سخت کننده انتهایی و میاین
به تیر پیوند  :م10ص۲39
اتصال سر به سر مستقیم با جوش
نفوذی  :م9ص440
اتصال سرشمع  :م7ص59








































اتصال سست به سازه  :م۲1ص۲4
اتصال سقف به بازشو  :م11ص79
اتصال سقف به تکیه گاه  :زص11۸
اتصال سقف به دیوار  :م11ص79
اتصال سقف و دیوار باربر سیستم
تونیل  :م11ص97
اتصال سه شاخه  :رج ص535
اتصال شالوده  :م9ص49
اتصال شالوده به دیگر اعضا :
م9ص۲5۲
اتصال شالوده سطحی  :م9ص۲50
اتصال شریان حیایت شهری :
م۶ص10۸
اتصال شکل پذیر  :م9ص3۶
اتصال شمع  :م7ص۶۸
اتصال صلب (گیردار /خمیش) تیر
به ستون  :رج ص...4۲1
اتصال صلب  :رج ص،401 ،400
[ 447 ،403طرح لرزه ای]،4۲1 ،
5۶0 ،55۸ ،4۲3
اتصال صلب  :م10ص۲37 ،۲3۶
[تیر پیوند]۲41 ،
اتصال صلب  :م9ص405
اتصال صلب با تیر با مقطع کاهش
یافته  :رج ص45۸
اتصال صلب به بال تیر  :رج
ص۲۲3
اتصال صلب تر  :م10ص۲۶4
اتصال صلب تیر به ستون  :رج
ص،434 ،4۲۲ ،4۲1 ،301 ،3۲
4۶3 ،457
اتصال صلب تیر به ستون  :م10
ص۲۶3
اتصال صلب تیر به ستون با
استفاده از تیر با مقطع کاهش یافته
( : )RBSرج ص457
اتصال ضربدری  :رج ص535
اتصال عریض  :رج ص54۲ ،540
اتصال عضو به شالوده  :م9ص۲75
اتصال عضو قطری مهاربند به ورق
اتصال  :رج ص4۸3
اتصال فلزی  :پ۶ص17
اتصال فلنجی  :م10ص ۲45تا ،۲49
۲49 ،۲41
اتصال فوالد و بتن  :م10ص3
اتصال فوالدی  :م)139۸(۸ص97
اتصال قاب  :پ۶ص50 ،49
اتصال قطعات  :م5ص۲3
اتصال قطعات بنایی  :م)139۸(۸
ص۶
اتصال قطعات پیش ساخته  :م9
ص۲4۶
اتصال قطعات سازه ای ساختمان

عمران (نظارت) /گردآوری :مهندس سید جمال پورصالحان






































بتین پیش ساخته  :م11ص51
اتصال قطعات میاین  :م10ص54
اتصال قطعات نما  :زص۶3
اتصال قوی  :م9ص3۶
اتصال کارگاهی  :رج ص491
اتصال کامًال گیردار  :م10ص141
اتصال کشیش  :رج ص534
اتصال کشیش  :م10ص14۲
اتصال کشویی  :پ۶ص،10 ،4 ،۲
15 ،11
اتصال کالف  :زص113 ،10۸
اتصال کالف  :م)139۸(۸ص،11۸
1۲0 ،119
اتصال کالف افقی  :زص110 ،10۸
اتصال کالف افقی  :م)139۲(۸
ص55
اتصال کالف افقی  :م)139۸(۸
ص11۸
اتصال کالف افقی به ستون فوالدی
 :زص111
اتصال کالف به ستون فوالدی و
دیوار آجری  :زص111
اتصال کالف چویب  :م)139۲(۸
ص73
اتصال کالف فوالدی با دیوار :
زص113
اتصال کالف قائم  :زص11۶
اتصال کالف قائم  :م)139۲(۸
ص5۶
اتصال کالف قائم  :م)139۸(۸
ص1۲0
اتصال کیل  :رج ص540
اتصال کنج (گونیا)  :رج ص،107
 5۶9 ،10۸تا 5۸5
اتصال کنج  :م10ص145
اتصال کوتاه  :رج ص45 ،17 ،4
اتصال کوتاه  :م۲۲ص5۶ ،54
اتصال کوتاه فاز با هادی حفاظیت :
م۲۲ص57
اتصال کوتاه قوس  :رج ص13۸
اتصال گروت ریزی شده :
م9ص۲4۶
اتصال گوشه  :م9ص۲۶5
اتصال گوشه قاب  :م9ص5۶9
اتصال گونیا (کنج)  :رج ص،۲۸ ،۲7
 5۶9 ،10۸ ،107 ،31تا 5۸5
اتصال گونیا  :م10ص۲۸۶
اتصال گونیا با جوش شیاری  :رج
ص31
اتصال گونیا با جوش نفوذی کامل :
رج ص31
اتصال گهواره ای  :م9ص۲7۶
اتصال گیردار (خمیش /صلب) از






































پیش تایید شده  :م10ص۲41
اتصال گیردار  :پ۶ص49
اتصال گیردار  :زص ث11 ،
اتصال گیردار  :م10ص،۲19 ،141
303 ،۲41 ،۲37 ،۲3۶
اتصال گیردار  :م7ص59
اتصال گیردار  :م9ص405
اتصال گیردار پیچی به کمک ورق
روسری و زیرسری (: )BFP
م10ص۲5۲ ،۲50
اتصال گیردار تقویت نشده جویش
( : )WUF-Wم10ص۲5۶ ،۲54
اتصال گیردار جویش به کمک ورق
روسری و زیرسری (: )WFP
م10ص۲54 ،۲5۲
اتصال گیردار فلنجی  :زص7۲
اتصال گیردار فلنجی  :م10ص۲4۸
اتصال گیردار فلنجی بدون استفاده
:
()BUEEP
لچیک
ورق
از
م10ص۲49 ،۲45
اتصال گیردار فلنجی چهار یا هشت
پیچی با استفاده از ورق لچیک
( : )BSEEPم10ص۲49 ،۲45
اتصال گیردار کامل  :م10ص،۲3۶
۲41 ،۲37
اتصال گیردار مستقیم تیر با مقطع
کاهش یافته ( : )RBSم10ص۲43
اتصال گیردار مستقیم تیر به ستون
 :م10ص۲43
اتصال لب به لب  :رج ص،۲7
،4۶9 ،4۶5 ،30۸ ،۲4۲ ،10۸ ،107
 570تا 5۸5
اتصال لب به لب  :م10ص145
اتصال لب به لب  :م11ص11
اتصال لب به لب دو ورق  :رج
ص۶33
اتصال لغزیش  :پ۶ص1۶
اتصال لوبیایی  :پ۶ص31
اتصال لوالیی  :م10ص41
اتصال لوله به کمک ورق واسطه :
رج ص537
اتصال لوله به ورق  :رج ص53۸
اتصال لوله و قوطی  :رج ص،533
537
اتصال متصل کننده میاین /انتهایی :
م10ص55
اتصال متعامد در انتهای نبیش  :رج
ص3۸5
اتصال مستقیم  :رج ص537
اتصال مستقیم بال به بال  :رج
ص4۲۲
اتصال مستقیم تیر  :م10ص،۲41
۲43
اتصال مستقیم تیر به ستون  :رج
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ص1۶4
اتصال مستقیم جان تیر به بال
ستون  :م10ص۲55
اتصال مستقیم لوله و قوطی  :رج
ص535 ،534
اتصال مشترک  :م9ص37۲
اتصال مفصیل  :پ۶ص۸
اتصال مفصیل  :رج ص 399تا 403
اتصال مفصیل  :م10ص،۲3۶ ،۲07
۲37
اتصال مفصیل  :م9ص۲7۶
اتصال مفصیل با نبیش جان :
م10ص151
اتصال مفصیل پای ستون  :رج
ص51۸
اتصال مفصیل خرپایی  :رج
ص554 ،55۲
اتصال مکانییک  :پ۶ص3۶
اتصال مکانییک  :رج ص55
اتصال مکانییک  :گ ص1۸
اتصال مکانییک  :م9ص،۲75 ،۲73
۲۸4 ،۲7۶
اتصال موقت  :رج ص3۶3 ،311
اتصال مهاربند  :رج ص[ 504شکل]
اتصال مهاربند همگرا  :رج ص477
اتصال مهاربندی  :م10ص۲۲5
[همگرای معمویل][ ۲30 ،همگرای
ویژه][ ۲37 ،واگرا]
:
بستر
میلگرد
اتصال
م)139۸(۸ص1۲1
اتصال ناوداین سرتاسری به تیر و
ستون  :پ۶ص۲3
اتصال نبیش جان  :رج ص،405
40۶
اتصال نشیمن  :رج ص407
اتصال نما  :م)139۲(۸ص۲۸
اتصال نما به دیوار  :پ۶ص۲9
اتصال نیمرخ  :رج ص1۶۸
اتصال نیمه صلب  :رج ص،400
403 ،401
اتصال نیمه گیردار  :م10ص141
اتصال وادار به سقف  :پ۶ص،11
1۸
اتصال وادار به قاب سازه ای :
پ۶ص10
اتصال ورق اتصال  :رج ص471
اتصال ورق اتصال به تیر و ستون :
رج ص4۸3
اتصال ورق به ستون  :رج ص471
اتصال ورق پای ستون به شالوده
در ستون ها با بار محوری  :رج
ص51۸
اتصال ورق پیوستیگ به بال ستون
 :م10ص۲19
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اتصال ورق تیک جان به بال ستون
 :م10ص۲55
اتصال ورق تیک جان به بال ستون
و جان تیر  :م10ص۲55 ،۲51
اتصال ورق روسری و زیرسری به
بال ستون  :م10ص۲53 ،۲51
اتصال ورق زیرسری و روسری :
رج ص3۲
اتصال ورق سخت کننده به ستون
 :رج ص434
اتصال ورق ضخیم  :رج ص145
اتصال وصله ستون  :م10ص۲0۸
اتصال هم پوشان  :رج ص53۶
اتصال هم مرکز  :رج ص53۶ ،534
اتصاالت (قطعات فوالدی)  :م10
ص140
اتصاالت  :م11ص7
اتصاالت  :م1۲ص49
اتصاالت  :م۲۲ص4۶ ،4۲
اتصاالت  :م5ص۲۶5 ،1۲9
اتصاالت  :م)139۸(۸ص10
اتصاالت اجزای غیر سازه ای  :م۲1
ص[ ۲7بند ]5-5-3-۲-۲1
اتصاالت افقی  :م)139۸(۸ص13۸
:
پذیر
انعطاف
اتصاالت
م۲1ص[ 10۲بند ]۲-1-3-7-۲1
اتصاالت انعطاف پذیر سه محوره :
م۲1ص[ 94بند ]7-3-۲-7-۲1
اتصاالت آب رساین  :م۲۲ص4۶
اتصاالت آکاردئوین  :م۲1ص9۸
[بند ]5-5-۲-7-۲1
اتصاالت بنایئ  :م۲۲ص۲1
اتصاالت بوشین (مکانییک) :
م۲1ص[ 57بند ]۲-5-4-۲1
اتصاالت بین قطعات معماری :
م11ص5۸
اتصاالت پشت پنجره ای :
م5ص119
اتصاالت پیچی  :م11ص1۸ ،15
کشش
تحت
پیچی
اتصاالت
مستقیم  :م11ص1۸
اتصاالت خرطویم  :م۲1ص[ 93بند
[ 94 ،]۲1-7-۲-1-10بند -۲-۲-7-۲1
]3
اتصاالت دیوار به شالوده  :م11
ص97
اتصاالت دیوار جداره ی خارجی :
م۲1ص[ ۲7بند ]5-5-3-۲-۲1
اتصاالت ساختماین آلومینیویم :
م5ص153
اتصاالت سازه ای  :م11ص1۶
اتصاالت ضعیف  :م۲۲ص۶0
:
شیمیایی
عریض
اتصاالت













































م5ص1۲7
اتصاالت فوالد به فوالد  :م11ص34
اتصاالت فوالدی  :م)139۸(۸ص97
اتصاالت قابل انعطاف  :م۲1ص100
[بند [ 94 ،]3-7-۲-7-۲1بند -7-۲1
[ 9۸ ،]۲-۲-3بند ]5-5-۲-7-۲1
اتصاالت قابل انعطاف  :م۲۲ص35
اتصاالت قبل از کنتور  :م1۲ص75
اتصاالت قطعات گچی  :م5ص3۲
اتصاالت کثیف  :م۲۲ص۶0
اتصاالت کثیف  :م۲۲ص۶0
:
آلومینییم
میس
اتصاالت
م۲۲ص59
اتصاالت مفتویل  :م11ص7۲
اتصاالت مکانییک  :م5ص117
اتصاالت مکانییک ویژه  :م5ص101
:
سازه
به
نما
اتصاالت
م)139۸(۸ص57
اتصاالن مکانییک  :م11ص7۲
اتصایل  :م۲۲ص5۶
اتکا  :م10ص1۸0 ،17۸ ،174 ،173
اتکا  :م9ص۲۸4 ،137
اتکا به شمع  :م9ص119
اتکای تیر  :رج ص34۸
اتکای جانیب  :م10ص1۲3
اتکای مستقیم  :م10ص131
اتکایی  :م10ص،145 ،144 ،54
۲7۲ ،۲59 ،1۶۶ ،159 ،157
اتکایی  :م11ص1۸
اتکایی  :م7ص51
اتکایی  :م9ص،۲3 ،19 ،13 ،1۲
،137 ،13۶ ،111 ،10۸ ،31 ،۲5
،۲۸۶ ،۲۸0 ،۲75 ،۲74 ،۲73 ،۲05
،333 ،3۲9 ،301 ،۲90 ،۲۸9 ،۲۸7
،47۲ ،470 ،440 ،431 ،4۲5 ،334
57۲ ،5۶0 ،493
اتکتیک  :م5ص9۲
اتالف  :رج ص9
اتالف الکترود  :رج ص۶۲7
اتالف انرژی  :م۲۲ص35
اتالف انرژی  :م5ص،17۸ ،1۶۶
1۸0 ،179
اتالف بتن  :م9ص4۶4
اتم  :رج ص4
اتم  :م5ص157
اتم خنیث  :رج ص4
اتمام قرارداد  :م۲ص[ 13۸ب]
اتمسفر  :رج ص94 ،۸۲ ،17
اتمسفر  :م11ص۸5
اتوبوس  :م۶ص35 ،۲۸
اتوکالو  :م5ص۶7 ،1۸ ،9
اتوکالو  :م)139۸(۸ص34
اتوکالو شده  :م5ص7۸ ،۶7









































اتوماتیک  :رج ص۲۸5
اتوماتیک  :م11ص55
اتیکس  :م5ص17۶ ،175
اتیلن  :م5ص9۸ ،7۶
اتیلن استات  : EVAم5ص131
اتیلن پروپیلن دین منومر : EPDM
م5ص130
اثاثیه اطاق  :م۶ص130
اثبات تخطی از اصول  :ق ص74
اثر  : Eم9ص373
اثر  : P-Δزص ش،1۸7 ،47 ،31 ،
۶9 ،17۸ ،11
اثر  : Δ-Pم10ص300 ،۲99 ،1۶
اثر  : P-δم10ص300 ،۲99 ،1۶
اثر  : P-Δم۲1ص[ ۶7بند ]3-5-۲1
اثر  : PΔم۶ص14
اثر اضافه فشار دینامییک :
م7ص[ 40بند ]1-5-۲-4-5-7
اثر اضافه مقاومت  :م9ص،104
41۸ ،370
اثر اضافه مقاومت اجزای قائم :
م9ص35۶
اثر افزایش ابعاد میلگرد نایش از
وصله مکانییک  :م9ص441
اثر انباشتیگ  :م۶ص۶۲
اثر انتقال لنگر  :م9ص۲۶
اثر انحنا  :م9ص93
اثر اندرکنش  :م۶ص107
اثر اندرکنش اجزا  :زص4
اثر اندرکنش خاک و سازه :
زص۲05 ،4۲
اثر اندرکنش شمع با شمع=اثر
دینامییک گروه شمع  :م7ص۶7
اثر اندرکنش قاب و میانقاب :
پ۶ص50
اثر اندرکنش نیرو  :م9ص،301
3۲7
اثر اندرکنش نیروی محوری و لنگر
خمیش  :م9ص۲۲۸
اثر اندرکنیش  :م9ص۲۸۲
اثر انفجار  :م۲1ص[ 91بند -7-۲1
3 ،]1-۶
اثر انقباض نایش از سرد شدن :
م10ص14۲
اثر انگشت  :م5ص170
اثر آب بر خواص خاک  :م7ص1۸
اثر آرماتور اضافی  :م9ص437
اثر باد  :م۶ص73
اثر باد بر سازه و اجزای پوشیده از
یخ  :م۶ص71
اثر بار  :م9ص3۶
اثر بار برف  :م9ص۲4
اثر بار برف روی بام ساختمان

عمران (نظارت) /گردآوری :مهندس سید جمال پورصالحان












































موجود  :م۶ص۶3
اثر بار خارج از صفحه  :م9ص،۸۲
۲41
اثر بار خودکرنیش  :م۶ص11
اثر بار داخل صفحه  :م9ص۸۲
اثر بار محوری  :م9ص9۶
اثر باران به برف  :م۶ص۶۲
اثر بارگذاری باد  :م۶ص13۲
اثر بارگذاری لرزه ای در کاهش
مقاومت کشیش  :م9ص330
اثر باز شدیگ  :م9ص۲4۶
اثر برون محوری  :م9ص۸7
اثر برون محوری بار  :م9ص194
اثر بوته ای  :رج ص۸۲
:
الکترومغناطیس
پالس
اثر
م۲1ص[ 94بند ]4-۲-۲-7-۲1
اثر یپ -دلتا  :م10ص۲1 ،۲99
[طول موثر]1۶ ،13 ،
اثر یپ-دلتا  :م11ص5۶
اثر یپ  -دلتا  :م)139۸(۸ص93
اثر یپ  -دلتا در شمع  :م7ص۶7
اثر پیچش  :زص1۸۲ ،45
اثر پیچش  :م9ص133
اثر پیچش در روش تحلیل طیفی :
زص44
اثر پیچیش  :م9ص۲01
اثر پیش تنیدیگ :م۶ص15 ،1۲ ،11
اثر تجمعی بار باران  :م9ص۲4
اثر تخرییب شدید  :م۲1ص35
اثر تردشدیگ  :رج ص151
اثر ترک خوردیگ  :زص3۲ ،۲۶
اثر ترک خوردیگ  :م9ص345 ،۸4
اثر ترکییب برش  :م10ص1۶۸
اثر تغییر رطوبت بر باربری خاک :
م7ص7
اثر تغییر شکل دیوار  :م9ص۲3۶
اثر تغییر شکل غیرازتجاعی :
م۶ص113
اثر تغییرات درجه حرارت :
م9ص57۶
اثر تغییرات دما  :م10ص193
اثر تکانه بر سازه مدفون و اجزای
غیرسازه ای  :م۲1ص[ 4۶بند -۲1
]3-۶-5
اثر تورم  :م10ص110
اثر ثانویه (اثر یپ-دلتا)  :زص47
اثر ثانویه جانیب  :م9ص415
اثر ثانویی بار قائم  :زص ش
اثر جمع شدیگ بتن  :م9ص57۶
اثر جمع شدیگ و خزش  :م9ص59
اثر حرکت زمین برای زلزله :
زص۲1
اثر حفره تاسیسایت و برقی :









































م9ص54۶
اثر خارج از صفحه ارتعاشات زلزله
 :م11ص97
اثر خروج از محوریت  :پ۶ص53
اثر خروج از مرکزیت  :رج ص534
اثر خزش بتن  :م9ص57۸
اثر خستیگ  :م10ص145
اثر خوردیگ در قطعات فوالدی :
م10ص1۶۲ ،3
اثر دال روی تیر باربر  :م9ص19۶
اثر درز فوقاین  :پ۶ص50
اثر دودکش  :م۶ص9۶ ،95
اثر دینامییک گروه شمع  :م7ص۶7
اثر رفت و برگشت بار  :م7ص59
اثر زلزله  :م9ص37۲ ،۲5۲ ،104
اثر زلزله تشدید یافته  :م9ص370
اثر ساق نامساوی نبیش  :م10
ص۸۶
اثر شرایط مهاربندی برسطح مقطع
عریض موثر بست  :م9ص559
اثر شیار بر انسجام و یا عایق بودن
دیوار  :م9ص547
اثر شیار بر کفایت سازهای دیوار :
م9ص547
اثر شیمیایی محیط  :پ۶ص۲۶
اثر صلبیت دیافراگم  :زص49
اثر ضربه  :م9ص10۶
اثر طول قوس بر ایجاد بریدیگ لبه
جوش  :رج ص1۲۸
اثر عمق عضو  :م9ص31
اثر غیر خطی  :م9ص45
اثر فاصله مهار از لبه  :م9ص30۸
اثر فشار مورب  :م9ص117
اثر قوس  :رج ص۲17
اثر کاهنده بار ثقیل  :زص41
اثر کشش محوری  :م9ص117
اثر کشیش جوش  :رج ص157
اثر کمانش در شمع الغر :
م7ص۶7
اثر کمیک  :م9ص1۸5
اثر گروه میلگرد  :م9ص44۲
اثر گروهی شمع  :م7ص59
اثر گروهی مهار در گسیختیگ :
م9ص۲95
اثر الغری  :م9ص،95 ،90 ،۸7 ،۸۲
54۸ ،97 ،9۶
اثر الغری خارج از صفحه :
م9ص۲۲7
اثر الغری خارج از صفحه دیوار :
م9ص۲35
اثر الغری در دیوار  :م9ص۲۲7
اثر الغری شمع کوبیدین :
م9ص405
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اثر لرزه ای نایش از نیروی بریش :
م10ص۲3۶
اثر متقابل لنگر خمیش و بار
محوری  :م9ص19۸
اثر محصور شدیگ  :م9ص4۲۶
اثر مخرب  :م5ص5۸
اثر مرتبه اول  :م9ص۸3
اثر مرتبه دوم  :م9ص۸3
اثر مشترک  :رج ص47۲
اثر مشترک  :م10ص۶3
اثر مشترک کشش و برش در
اتصاالت اتکایی  :م10ص1۶4
اثر مشترک کشش و برش در
اتصاالت اصطکایک  :م10ص1۶5
اثر مود باال  :زص17۸
اثر مودی  :زص۲1۲
اثر موضعی بار  :زص۶1
اثر موضعی میانقاب بر اعضای قاب
 :پ۶ص5۲
اثر مهاری بند  :م9ص۲9
اثر میانقاب  :پ۶ص50
اثر میانقایب دیوار  :پ۶ص49 ،47
اثر میلگرد  :م9ص33۸
اثر ناپایداری  :م10ص19
اثر ناخواسته  :رج ص44۸
اثر نایش از الغری  :م9ص۸۲
اثر نایش از وزن غلتک  :م7ص39
[بند ]3-۲-4-5-7
اثر نامطلوب  :م5ص70
اثر نیروی بریش  :م9ص1۶۲
اثر نیروی بریش خارج از محور :
م9ص1۶3
اثر نیروی ترکییب  :م10ص۶
اثر وجود بازشو در عملکرد دیوار :
م9ص3۸0
اثر هم زمان بار  :م9ص3۲4
اثر هم زمان مولفه قائم زلزله :
م9ص415
اثر همپوشاین  :رج ص534
اثر همزمان  :م10ص 103تا ،107
130
اثر همزمان برش و کشش در گل
میخ  :م10ص13۸
اثر همزمان لنگر خمیش و نیروی
محوری فشاری  :م10ص103
اثر همزمان نیروی محوری کشیش
و لنگر خمیش  :م10ص104
اثر همزمان نیروی محوری و لنگر
خمیش در مقطع مختلط :
م10ص130
اثرات  :م)139۸(۸ص93 ،۲3
اثرات اصطکاک بین المان جداساز
 :م۶ص5
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اثرات اندرکنش خاک و سازه :
م۶ص113
اثرات بار  :م۶ص4 ،1
اثرات بار خودکرنیش  :م۶ص4
اثرات دراز مدت  :م5ص17۸
اثرات دینامییک بار یخ  :م۶ص۶9
اثرات لرزه ای  :م10ص۲15
اثرات لرزه ای نایش از لنگر خمیش
 :م10ص۲1۶ ،۲15
اثرات محیطی  :م۶ص1
اثرات مرتبه دوم  :م10ص10۶
اثرات مرتبه دوم  :م۶ص14
اثرات مرتبه دوم بار محوری
فشاری  :م7ص۶7
اجاره  :پیمان ص۲5
اجاره  :م۲۲ص14
اجاره ساختمان دارای اخطاریه
تخلف  :م۲۲ص14
اجاره ماشین آالت  :پیمان ص45
اجاره نامه  :م۲۲ص۲
اجاز استفاده از نام و : ...اخالق
ص3
اجازه اعالم دستورالعمل مقرر :
م۲۲ص11
اجازه سواستفاده از نام و نشان :
ق ص99
اجازه نامه کتیب  :م5ص35
اجاق گاز  :م۲۲ص۶۶
اجباری  :م5ص3
اجتماع  :م۶ص۲7 ،۲۶ ،۲5
اجتماع عمویم  :م۶ص11
اجر نما  :زص1۲۶
اجرا  :م11ص5
اجرا  :م۶ص10۸ ،۲1 ،۶
اجرا  :م)139۸(۸ص43
اجرا  :م9ص451
اجرا و نظارت بر طرح عمراین  :ق
ص117
اجراپذیر  :م5ص91
اجرای اعضای بنایی مسلح :
م)139۸(۸ص10۲
اجرای یپ  :م)139۸(۸ص100
اجرای یپ سطحی  :م7ص3۲
:
آجری
تاق
اجرای
م)139۸(۸ص1۲4
اجرای چاهک و چاه آسانسور :
م۲1ص107
اجرای دال  :م)139۸(۸ص101
:
دیافراگم
اجرای
م)139۸(۸ص101
اجرای دیوار  :م)139۸(۸ص114
:
آجری
دیوار
اجرای
م)139۲(۸ص5۲









































اجرای دیوار در دهانه مهاربندی :
پ۶ص۲1
اجرای دیوار سازه ای  :زص101
اجرای دیوار متقاطع  :پ۶ص19
اجرای رأی قطعی  :ق ص10۲
اجرای ساختمان  :ق ص151
اجرای ساختمان  :م1۲ص3
اجرای ساختمان  :م۲ص،13۶ ،35
[ 13۸زمان]
اجرای ساختمان  :م5ص174
اجرای ساختمان  9طبقه و بیشتر :
م۲ص47
اجرای سازه بتین  :م1۲ص73
اجرای سازه فوالدی  :م1۲ص71
اجرای سقف  :م)139۸(۸ص1۲3
اجرای سقف تیرچه بلوک :
م)139۸(۸ص1۲4
:
شالوده
اجرای
م)139۸(۸ص109 ،10۸
اجرای شبکه گاز در داخل
ساختمان  :م۲1ص9۶
اجرای شمع  :م7ص[ 55پ]،۶4 ،
۶۸ ،۶7
اجرای قالب بندی پانل سقفی :
م11ص۸4
اجرای کار  :پیمان ص[ ۲۸نظارت]
اجرای کار جدید  :م۲ص40
[مجری][ 5۲ ،مجری انبوه ساز]،
[ ۶4نظارت][ 4۶ ،131 ،مجری
حقوقی]
اجرای کار در شب  :پیمان ص۲1
اجرای لوله اصیل به صورت آویز :
م۲1ص93
اجرای مقررات  :م۲۲ص9
اجرای یکپارچه سقف و ستون :
م9ص4۶9
اجزا بتین درجا  :م11ص۶1
اجزا تاخیر زماین  :رج ص۲۸1
اجزا ستون  :م11ص۸
اجزاء بام  :م۶ص۸9
اجزاء بتین درجا  :م11ص۶1 ،59
اجزاء پوشش  :م۶ص15۲ ،151
اجزاء پوشش بام  :م۶ص94
اجزاء پوشش نما  :م۶ص۸0
اجزاء پوشیش  :م۶ص،9۸ ،۸3 ،7۶
13۸
اجزاء پوشیش بام  :م۶ص۸4 ،۸1
اجزاء پوشیش داخیل  :م۶ص95
اجزاء سازه ای  :م۶ص،۲7 ،17 ،۶
3۸
اجزاء سبک نمایان  :م۶ص۶9
اجزاء شناور  :م۶ص4۲
اجزاء غیرسازهای:م۶ص137 ،9۸ ،۶













































اجزاء معماری  :م۶ص۸۸ ،۸3
اجزاء نما  :م۶ص۸3 ،7۶
اجزای اتصال دهنده  :م10ص،140
1۶7
اجزای اصیل ساختمان بتین پیش
ساخته  :م11ص53
اجزای اصیل ساختمان بنایی غیر
مسلح  :م)139۲(۸ص۶4
اجزای اضافه شده به میانقاب :
پ۶ص53
اجزای افقی  :زص195
اجزای الحاقی  :م9ص331
اجزای انعطاف پذیر  :زص۶3
اجزای با دو لبه متیک  :م10ص۲03
اجزای با یک لبه متیک :
م10ص۲0۲
اجزای باربر جانیب  :زص7
اجزای باربر قائم  :زص197
اجزای بتن آرمه  :م9ص97
اجزای بتین  :م9ص531
اجزای برقی  :زص۶5
اجزای بنایی  :م5ص۸
اجزای بنایی  :م)139۸(۸ص4
اجزای پر کننده  :م9ص۲1۲
اجزای پرکننده دائیم  :م9ص۲11
اجزای پله  :پ۶ص4۲
اجزای پیش ساخته  :م9ص۲39
اجزای تقویت شده  :م10ص۲۶
اجزای تقویت نشده  :م10ص۲5
اجزای جمع کننده  :زص51
اجزای جمع کننده  :م9ص،399
401 ،400
اجزای حساس به یخ  :م۶ص۶9
اجزای دائیم ساختمان  :م۶ص17
اجزای راه پله  :پ۶ص4۲
اجزای ساختمان  :م۲۲ص71
اجزای ساختمان  :م۶ص17
اجزای ساختماین  :م5ص51
اجزای ساختماین  :م۶ص10۶
اجزای ساختماین  :م9ص144
اجزای سازه  :م10ص4
اجزای سازه ای  :پ۶ص47
اجزای سازه ای  :زص4
اجزای سازه ای  :م۲۲ص1۸
:
ای
سازه
اجزای
م)139۸(۸ص140
اجزای سازه ای در سیستم : ICF
م11ص۶9
اجزای سازه ای ساختمان بتین
پیش ساخته  :م11ص51
اجزای سازه ای ساختمان بنایی :
م)139۲(۸ص۲7 ،۲3
اجزای سازه ای ساختمان فوالدی

عمران (نظارت) /گردآوری :مهندس سید جمال پورصالحان








































با مقطع گرم نورد شده  :م11ص7
اجزای سازه ای سیستم : LSF
م11ص3۲
اجزای سازه ای که جزیئ از
سیستم باربر جانیب نیستند :
زص51
اجزای سازه در تخریب :
م1۲ص[ 59بند ]۶-1-۸-1۲
اجزای سیستم سازه ای  :م9ص75
اجزای صفحه ای  :م9ص333
اجزای صلب  :زص۶3
اجزای صلب  :م9ص349
اجزای طره ای  :زص۶۲
اجزای غیر باربر  :م۲1ص[ ۲۶بند
]۲1-۲-3-5-1
اجزای غیر سازه ای  :پ۶ص۲
اجزای غیر سازه ای  :م10ص۲00
اجزای غیر سازه ای معماری :
پ۶ص1
اجزای غیر الغر  :م10ص۲4
اجزای غیرسازه ای  :زص،31 ،4
70 ،۶9 ،۶1 ،5۸ ،57 ،5۶
اجزای غیرسازه ای :م۲1ص[ ۲۶بند
[ 4۶ ،]۲1-۲-3-5بند ]5-۶-3-۲1
اجزای غیرسازه ای  :م۶ص،107
115 ،114
اجزای غیرسازه ای  :م9ص،۲40
3۸9
اجزای غیرسازه ای ساختمان بنایی
 :م)139۲(۸ص۲7
اجزای فشاری  :م10ص۲4
اجزای فشاری  :م9ص554
اجزای فلزی داربست  :م1۲ص50
اجزای قالب  :م1۲ص73
اجزای قائم  :زص195
اجزای قائم  :م9ص،400 ،110
50۲ ،401
اجزای قائم باربر جانیب  :زص7
اجزای قائم سیستم باربر جانیب :
م9ص۲43
اجزای قائم سیستم باربری جانیب :
زص19۶
اجزای قائم سیستم مقاوم در برابر
زلزله  :م9ص399 ،370
اجزای قائم مهاری  :م9ص۲40
اجزای کشیش  :م9ص554
اجزای گچی  :م5ص۲۲
اجزای الغر  :م10ص۲5 ،۲4
اجزای لبه  :زص19۶
اجزای لبه  :م9ص4۸۸ ،4۸7 ،397
اجزای لبه دیافراگم  :زص195
اجزای لبه دیوار  :م9ص377
اجزای لبه دیوار بریش  :م9ص4۸7











































اجزای لبه دیوار سازه ای ویژه :
م9ص405
اجزای مایل  :م9ص۲40
اجزای متصل به دیافراگم :
زص۲01
اجزای متصل به ساختمان :
م۶ص77
اجزای مجاور  :م9ص555
اجزای محدود  :زص197
اجزای محدود  :م9ص،97 ،۸1
۲43 ،۲4۲ ،157
اجزای محدود غیرخطی  :م9ص9۸
اجزای مدل خرپایی  :م9ص553
اجزای مرزی  :م9ص،3۸۶ ،3۸0
3۸7
اجزای مرزی در دیوار سازه ای با
شکل پذیری زیاد  :م9ص3۸۲
اجزای مرزی دیوار  :م9ص،3۸9
4۲0
اجزای مرزی ویژه  :م9ص،3۸۲
393 ،3۸۶ ،3۸4 ،3۸3
اجزای معماری  :زص۶3 ،۶۲ ،57
اجزای معماری  :م۶ص114
اجزای معماری  :م)139۲(۸ص3۲
اجزای مقاوم در برابر جانیب  :زص
51
اجزای مکانییک  :زص۶5
اجزای نگهدارنده  :م1۲ص49
اجزای نما  :م11ص97
اجزی باربر  :م5ص۸
اجسام تیز  :م۲1ص31
اجسام سنگین  :م)139۸(۸ص10۸
اجناس لزی  :م۶ص1۲9
اجناس متفرقه  :م۶ص130
احتراق  :م1۲ص۶۲ ،17
احتراق  :م۲۲ص7۲
احتراق  :م5ص4۶
احتالف تراز  :م11ص۶1
احتالف موقیعت  :م11ص۶1
احتمال چرخه ی یخ زدن و آب
شدن  :م9ص50۲
احتمال خرایب  :م۶ص11۶
احتمال خرایب سالیانه  :م۶ص،115
11۶
احتمال خطر  :م۲۲ص15
احتمال شکست  5درصد :
م9ص317 ،314 ،311 ،300
احتمال نشت باال  :م۲1ص94
احتمال وقوع حادثه  :م1۲ص9
احتمال همزماین تاثیر بار  :م۶ص9
احتیاجات نظاریت  :رج ص19۶
احداث  :م1۲ص1۲
احداث بنا  :م۲ص1
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احداث یپ در زیر سطح آب :
م7ص۲1
احداث سازه سنگین  :م7ص1۶
احراز انجام تخلف انتظایم (حرفه
ای)  :انتظایم ص۸
احراز شرایط داوطلبان هیأت مدیره
کانون  :ق ص13۶
احراز شرایط عضویت در نظام
مهندیس استان  :ق ص[ 7۶تبصره
]۲
احراز صالحیت  :اخالق ص5
احراز صالحیت  :م۲ص[ ۲9طراحان
حقوقی][ 44 ،مجریان حقوقی]۶۶ ،
[ناظران حقوقی]
احراز نقض نظامنامه  :اخالق ص9
احساس بشری  :م10ص19۲
احکام محرومیت از استفاده از
پروانه اشتغال  :ق ص(99ب)
احیا  :م5ص143
احیاکننده  :رج ص۸1
اختفا  :م5ص1۶9
اختالط  :رج ص۲09
اختالط  :گ ص۲0
اختالط  :م)139۸(۸ص7۶ ،3۸ ،3۶
اختالط اکسید و سرباره  :رج
ص۲49
اختالط با دست  :م)139۸(۸ص33
اختالط با ماشین  :م)139۸(۸ص33
اختالط بتن  :م9ص4۸0 ،4۶3 ،37
اختالط دوغاب  :م)139۸(۸ص39
اختالط سرباره  :رج ص۲5۸ ،۲4۸
اختالط سیمان  :م5ص11
اختالط ضوابط طراحی  :م9ص۲
اختالط گچ و ماسه ریزدانه :
م5ص3۲
:
سیماین
مالت
اختالط
م)139۸(۸ص3۸
اختالف امتداد دو میلگرد :
م9ص47۲ ،440
اختالف با مقدار مجاز افکندن :
م11ص۶1
اختالف بتن  :م9ص479
اختالف پتانسیل  :رج ص،45 ،44
۶۲7 ،۲3۲ ،4۶
اختالف پتانسیل قوس  :رج ص17۶
اختالف تراز  :زص91
اختالف تراز در یک طبقه :
م9ص594
:
مکان
تغییر
اختالف
م)139۸(۸ص۶۶
اختالف در قطر میلگرد طویل یک
تیر  :م)139۸(۸ص۸4
اختالف دما  :م۶ص9۶ ،۶
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اختالف سطح در طبقه ساختمان :
م)139۲(۸ص[ 47بنایی با کالف]،
[ ۶5بنایی غیر مسلح]
اختالف سطح در کف  :م11ص۸1
اختالف سطح در کف  :م۶ص107
اختالف سطح سقف در طبقه :
م)139۸(۸ص107
اختالف ضخامت روکش:رج ص10۲
اختالف طول صفحات  :م11ص۶1
اختالف فشار بخار  :م5ص100
اختالف کرنش حراریت و جمع
شدیگ  :م5ص75
اختالف لنگر  :م9ص5۸5
اختالف موقعیت با مقدار داخل
نقشه  :م11ص۶1
اختالف ناظر و مجری  :م۲ص7۲
[رفع اختالف]14۸ ،4۲ ،
اختالف نشست  :م7ص۶۲
اختالف نظر در مفاد قرارداد :
م۲ص14۸
اختالل  :م۲1ص[ 15بند ]1۲-1-۲1
اختالل  :م9ص۲
اختالل در سیکل جوشکاری  :رج
ص141
اختالل در کسب مقاومت :
م9ص4۶7
اختیارات بازرس (بازرسان) کانون :
ق ص141
اختیارات بازرس  :ق ص91
اختیارات رئیس سازمان  :ق
ص11۲
اختیارات سازمان  :ق ص15
اختیارات شورای مرکزی  :ق
ص۲5 ،109
اختیارات صاحب کار  :م۲ص1۶۲
اختیارات مجمع عمویم سازمان
استان  :ق ص73 ،17
اختیارات مجمع عمویم کانون  :ق
ص13۲
اختیارات مسوول دفتر طراحی :
م۲ص۲7
اختیارات هیأت عمویم  :ق
ص۲4 ،105
اختیارات هیأت مدیره  :ق ص،۲0
۸۲
اختیارات هیأت مدیره کانون  :ق
ص13۸
اختیاری  :م5ص3
اخذ تأییدیه از مهندس ناظر :
م۲ص140
اخذ موافقت و تأیید کتیب :
م۲ص3۶
اخطار  15روزه  :م۲ص14۶







































:

اخطار بموقع به ساکنین
م۲1ص[ 104بند ]۶-۲-3-7-۲1
اخطار حمالت هوایی  :م۲1ص94
[بند 10۶ ،]۲-3-۲-7-۲1
اخطار کتیب  :ق ص[ ۶7تبصره ،]۲
9۶
اخطار نابه جا  :ق ص(99الف)
اخطار و اعالم  :پیمان ص1۲
اخطاریه  :م۲۲ص15 ،14
اخطاریه مشروح  :م۲۲ص13
اخالق حرفه ای  :اخالق ص1
اخالق حرفه ای  :ق ص،45
(45الف)
اخالل در انجام وظایف قانوین  :ق
ص99
اخالل در کار اجرایی ساختمان :
م۲ص[ 73بند ]4-4-1۶
اخالل و تأخیر در امداد :
م۲1ص۲0
ادارات  :م9ص5۲1
اداره راهنمایی و رانندیگ  :م1۲
ص۲
اداره کل اطالعات و دادگستری  :ق
ص79
اداره وظیفه عمویم  :پیمان ص9
اداری  :زص54 ،۶
اداری  :م۶ص13۸ ،33 ،3۲ ،۲۲ ،۸
اداری  :م9ص5۲1 ،345 ،34۲
ادامه  :م)139۸(۸ص5۸
ادامه آرماتور  :م9ص۲4۸ ،150
ادامه آرماتور طویل  :م9ص3۸1
ادامه تیر  :م9ص۲۶۶
ادامه دادن آرماتور یکپارچیگ سازه
ای  :م9ص153
ادامه ستون  :م9ص۲۶۶
ادای شهادت فین خالف واقع  :ق
ص9۸
ادوات اتصال  :م۶ص114
ادوات اتصال به سیستم سازه ای :
م۶ص۲1
ادوات لغزیش  :زص۶3
ارابه  :م۶ص۲9
ارابه برقی  :م۶ص۲9
اراک  :م۶ص99 ،47
ارایه خدمات مهندیس ساختمان
توسط اشخاص حقوقی  :م۲ص۸0
ارایه خدمات نظارت توسط ناظر
حقوقی  :م۲ص۶9
ارایه مدارک تقلب آمیز  :ق
ص(99الف)
ارائه خدمات کارشنایس فین  :ق
ص۲1
ارائه خدمات مهندیس  :م۲ص،1۲9









































۸0
ارائه مدارک غیر واقعی  :انتظایم
ص7
ارتباط ساختمان با اطراف :
م۲1ص3
ارتباطات افقی لوله برق :
م11ص99
ارتجاعی  :زص،191 ،1۸0 ،5۲ ،50
199 ،19۲
ارتجاعی  :م10ص۲۲7 ،۶5
ارتجاعی  :م۲1ص[ 44بند -۶-3-۲1
[ 51 ،]۲بند [ ۶1 ،]۲-4-۲1بند -۲1
 ۶3 ،]5-1-3تا [ ۶5جدول][ ۶۲ ،بند
74 ،]۲1-5-1-4
ارتجاعی  :م5ص179 ،114
ارتجاعی  :م7ص۶4
ارتجاعی  :م)139۸(۸ص،۲5 ،۲0 ،7
140 ،139 ،9۶ ،79 ،۶9
ارتجاعی  :م9ص345
ارتعاش (لرزش)  :م10ص،5 ،19۲
۲3 ،۲0 ،19
ارتعاش  :زص۲11
ارتعاش  :گ ص10
ارتعاش  :م1۲ص۶7 ،۶5 ،59 ،۲۲
ارتعاش  :م۲1ص13 ،90
ارتعاش  :م5ص1۸0
ارتعاش  :م۶ص۲۸
ارتعاش  :م)139۸(۸ص9
ارتعاش  :م9ص،344 ،337 ،10۶
345
ارتعاش جانیب  :م۶ص13۸
ارتعاش در جهت باد  :م۶ص13۸
ارتعاش ساختمان  :م۶ص،131
155 ،13۸
ارتعاش سازه  :م۶ص1۶
:
شمع
غیرپذیرفتین
ارتعاش
م7ص5۲
ارتعاش قائم  :م9ص344
ارتعاش کف  :م9ص345
ارتعاشات  :م10ص1۶۲
ارتعاشات  :م11ص۲0
ارتعاشات  :م۶ص4
ارتعاشات  :م)139۸(۸ص،۶۶ ،1
139
ارتعاشات  :م9ص۲
ارتعاشات یپ و خاک  :م7ص۲7
ارتعاشات طبیعی  :م۶ص74
ارتعاشات کوچک  :م5ص179
ارتعاشات موضعی  :م۶ص131
ارتعاشات نایش از عبور و مرور
ساکنان  :م۶ص1۶
ارتعاشات نامطلوب  :م۶ص1۶
ارتعایش  :زص۲1۲ ،179
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تغییر مکان جانیب غیراالستیک :
م9ص3۶3 ،3۶۲
تغییر مکان جانیب غیرخطی  :زص47
تغییر مکان جانیب غیرخطی  :زص۶1
تغییر مکان جانیب غیرخطی :
م9ص۲5
تغییر مکان جانیب کف  :زص47
تغییر مکان جانیب مراکز جرم :
زص4۶
تغییر مکان جانیب مرکز جرم کف :
زص45
تغییر مکان جانیب نسیب  :زص،4۶
5۶
:
نسیب
تغییر مکان جانیب
م10ص،۲۲ ،۲0 ،1۸ ،17 ،14 ،13
۲14
تغییر مکان جانیب نسیب  :م۶ص،4
15
تغییر مکان جانیب نسیب  :م9ص۲9
تغییر مکان جانیب نسیب اولیه :
زص4۸
تغییر مکان جانیب نسیب بهره
برداری  :زص5۲
تغییر مکان جانیب نسیب حداکثر
طبقه  :م10ص۲3
تغییر مکان جانیب نسیب ساختمان :
م۶ص137 ،9۸
تغییر مکان جانیب نسیب سازه :
م۶ص114
تغییر مکان جانیب نسیب طبقات :
زص1۸5 ،1۸4 ،45
تغییر مکان جانیب نسیب طبقات :
م)139۸(۸ص9۲
تغییر مکان جانیب نسیب طبقه  :رج
ص44۸
تغییر مکان جانیب نسیب طبقه :
م10ص،۲44 ،۲35 ،۲34 ،۲۲0 ،۲3
303
تغییر مکان جانیب نسیب طبقه :
م9ص30
تغییر مکان جانیب نسیب طراحی :
م9ص30
تغییر مکان جانیب نسیب طرح :
م10ص۲34
تغییر مکان جانیب نسیب طرح :
م9ص53
تغییر مکان جانیب نسیب غیر خطی
طرح قاب میان پر  :پ۶ص50
تغییر مکان جانیب نسیب غیرخطی :
زص4۶
تغییر مکان جانیب نسیب غیرخطی
طرح  :زص19۲
تغییر مکان جانیب نسیب غیرخطی
طرح طبقه  :زص 51





































تغییر مکان جانیب نسیب قاب :
م10ص303
تغییر مکان جانیب نسیب مرتبه اول
دو انتهای ستون  :م9ص91
تغییر مکان حد ارتجاعی :
م۲1ص[ ۶1بند ]3-1-5-۲1
:
حراریت
مکان
تغییر
م)139۸(۸ص5۶
تغییر مکان خاک جلوی شمع :
م7ص5۸
تغییر مکان دائیم  :م۶ص40
تغییر مکان در دال دوطرفه :
م9ص340
تغییر مکان درازمدت  :م9ص،33۸
340 ،339
تغییر مکان دهانه  :زص۲00
تغییر مکان زمین  :م7ص5۲
تغییر مکان زیاد  :م9ص341
تغییر مکان ساختمان مجاور گود :
م7ص17
تغییر مکان سازه نگهبان  :م7ص43
تغییر مکان سمت سخت  :زص1۸۲
تغییر مکان طرح  :م9ص41۸
تغییر مکان غیر هم سان :
م)139۸(۸ص139 ،۶۶
تغییر مکان غیراالستیک  :م9ص40
تغییر مکان غیریکنواخت  :م7ص۲0
تغییر مکان قائم  :زص۶3
تغییر مکان کوتاه مدت  :م9ص33۸
تغییر مکان لبه ساختمان :
م)139۸(۸ص۶۶
تغییر مکان معادل  :زص1۸۲
تغییر مکان نایش از بار خودکرنیش :
م۶ص1۶
تغییر مکان نسیب  :پ۶ص31
تغییر مکان نسیب  :زص،47 ،7 ،۶
190 ،۶3 ،۶0
تغییر مکان نسیب اجزا غیرسازه ای
 :زص۶0
تغییر مکان نسیب ارتجاعی بهره
برداری  :زص5۲
تغییر مکان نسیب جانیب  :زص۶1
تغییر مکان نسیب جانیب سازه :
م۶ص114
تغییر مکان نسیب سازه  :زص1۸۲
تغییر مکان نسیب طبقه  :زص ش،
191 ،4۶
:
طبقه
نسیب
مکان
تغییر
م10ص19۸
تغییر مکان نسیب طبقه  :م۶ص1
:
طبقه
نسیب
مکان
تغییر
م)139۸(۸ص۶۶ ،7
تغییر مکان نسیب طبقه فوقاین :









































م10ص197
تغییر مکان نسیب لرزه ای  :زص۶3
تغییر مکان نسیب متوسط طبقه :
زص49
تغییر مکان نسیب مجاز طبقه :
م)139۸(۸ص۶7
تغییر مکان نسیب واقعی  :زص4۶
تغییر مکان نسیب هر طبقه :
م)139۸(۸ص۶7
تغییر مکان نظیر برش پایه حداکثر :
زص1۸0
تغییر مکان نقطه کنترل  :زص179
تغییر مکان نیوتن جانیب  :م9ص۲۲
تغییر مکان هدف  :زص،179 ،17۸
1۸۲ ،1۸1 ،1۸0
تغییر مکان یکنواخت  :م7ص۲0
تغییر مکانییک  :م5ص1۸0
تغییر مهندس مشاور  :پیمان ص۲9
تغییر مهندس ناظر  :م۲ص154
تغییر میزان آرماتور  :م9ص۲54
تغییر ناگهاین  :زص7
تغییر ناگهاین مقطع  :م10ص34
تغییر نامتقارن پالن  :م۶ص10۶
تغییرات  :م1۲ص50 ،40
تغییرات  :م۲۲ص1۸
تغییرات ابعادی  :م9ص37
تغییرات احتمایل مشخصات خاک
زیر یپ  :م7ص۲7
تغییرات احتمایل مشخصات مصالح
 :م10ص3
تغییرات تنش بریش  :م9ص1۶5
تغییرات حجیم  :م9ص۲۸5
تغییرات حجیم بتن  :م9ص101
تغییرات حجیم مقید شده :
م9ص3۶
تغییرات حراریت شدید  :م11ص۸۸
تغییرات در خصوصیات سیمان :
م5ص70
تغییرات در مقدار  : CSم5ص70
تغییرات درجه حرارت  :م9ص،101
149
تغییرات دما  :م9ص343
تغییرات ساختماین  :م۲۲ص70
تغییرات سیستم و تجهیزات کنتریل
خاص  :م۲۲ص7۸
تغییرات شتاب با زمان  :زص۲۲
تغییرات شدید آب و هوایی :
م۲۲ص۶7
تغییرات شدید جوی  :م۲۲ص۶۶
تغییرات الیه  :گ ص۶
تغییرات لنگر خمیش  :م9ص5۸4
تغییرات ناگهاین در هندسه :
م9ص555

عمران (نظارت) /گردآوری :مهندس سید جمال پورصالحان











































تغییرپذیری  :م۲1ص4
تغیییر مکان جانیب غیرخطی طرح :
زص5۶
تغیییر مکان هدف  :زص1۸۲
تفاضل تغییر مکان  :م9ص341
تفاضل درجه حرارت بیرون و داخل
 :م۶ص95
تفاضیل  :م۶ص۶
تفاله  :رج ص115 ،114
تفاله جوشکاری  :رج ص115
تفاوت تراز  :م11ص۲5
تفاوت رنگ جزیئ کایش  :م5ص53
تفتیده  :رج ص،14۲ ،134 ،37
،15۲ ،9۸ ،90 ،151 ،144 ،143
۲۸۸ ،۲75 ،۲54 ،177 ،1۶1 ،1۶0
تفرش  :م۶ص100
تفریحی  :زص73
تفریط  :م۲ص14۶
تفسیر الزامات  :م۲۲ص11 ،10
تفسیر نتایج آزمون فراصویت  :رج
ص۲7۸
تفصییل  :م9ص۲17 ،11۲
تفکیک  :رج ص۲71
تفکیک ارایض  :ق ص[ ۲9 ،45ماده
[ 53 ،]31ماده [ ۶۲ ،]14ماده ]34
تفکیک امواج مزاحم  :م۲1ص103
تفکیک سیگنال  :رج ص۲90
تفکیک میلگرد  :م5ص145
تفنگ سوزین  :م11ص47
تفویض اختیارات  :ق ص۸7
تفویض حق رأی  :ق ص130 ،70
تفویض مسئولیت  :م7ص17
تفهیم روش کار  :م10ص10
تفیده  :رج ص151
تقارن  :م10ص۲۶4 ،۲0۸ ،94
تقارن جوش گوشه  :رج ص۲1۶
تقارن دیوار باربر  :م11ص[ ۸0بند
[ 95 ،]11-5-5-1بند ]1-5-۶-11
تقارن سازه ای  :م)139۲(۸ص،4۸
۶۶
تقارن سازه ای  :م)139۸(۸ص،۶۶
10۸
تقاضای آب مخلوط  :م5ص70
تقاضای تجدید نظر  :ق ص101
تقاضای رفع محرومیت  :انتظایم
ص10
تقاضای صدور پروانه اشتغال به کار
کارداین و تجریب  :ق ص۶0
تقاضای صدور پروانه اشتغال به کار
مهندیس  :ق ص47
تقاضای عضویت  :ق ص۶7
تقاضای عضویت مجدد  :ق
ص(9۶الف)










































تقاطع  :م1۲ص39
تقاطع  :م)139۸(۸ص1۲5
تقاطع اضالع  :م۲1ص[ ۲0بند -۲1
]۲-۲-4-۲
تقاطع با دیوار  :م)139۸(۸ص۸9
تقاطع تیر به ستون  :زص خ
تقاطع تیرآهن  :م)139۸(۸ص1۲3
تقاطع تیغه و دیوار  :م)139۲(۸
ص۲7
تقاطع دیوار  :زص11۲ ،104 ،10۲
تقاطع دیوار  :م)139۸(۸ص،55
11۸ ،91 ،7۲
تقاطع سطح زیرین دال:م 9ص1۶1
تقاطع کالف  :م)139۸(۸ص1۲0
تقاطع کالف افقی و قائم  :زص11۶
تقاطع لوله با دیوار اصیل :
م۲1ص[ 9۸بند ]5-5-۲-7-۲1
تقاطع محور ستون و تیر  :رج
ص45۲
تقبل اجرای کار جدید  :م۲ص40
[مجری][ 5۲ ،مجری انبوه ساز]،
[ ۶4نظارت][ 4۶ ،131 ،مجری
حقوقی]
تقدم و تأخر منطقی بین اقالم کار :
م۲ص[ 140مجری]
تقرب تفکیک  :رج ص۲71
تقریب  :م10ص۲9۶
تقسیم بار  :م9ص5۸۶
تقسیم بندی  :رج ص۶۶9 ،۶۶۸
تقسیم بندی  :م11ص۶۸
تقسیم بندی رنگ و پوشش :
م5ص1۲1
تقسیم بندی شهرها از نظر بار برف
 :م۶ص47
تقسیم بندی مناطق کشور برای بار
برف  :م۶ص157
تقسیم ساختمان به قطعات مناسب
با درز انقطاع  :زص۸9
تقسیم کننده  :زص۲۸
تقصیر  :ق ص74
تقصیر پیمانکار  :انتظایم ص۶
تقصیر موثر در خلع ید  :ق ص9۸
تقطیر  :رج ص97
تقطیر  :م5ص۸3
تقطیر نفت خام  :م5ص۸5 ،۸3
تقعر  :رج ص1۶7 ،134
تقعر  :م5ص۶1
تقعر ریشه جوش  :رج ص۲1۶
تقلب  :ق ص(99الف)74 ،
تقلیل آزمایش  :رج ص۶39 ،301
تقلیل آزمایش جوش  :م10ص۲۶3
[زیر جدول]
تقلیل آزمایشات  :م10ص۲۶3
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تقلیل مقطع  :رج ص1۲9
تقویت  :رج ص،534 ،4۶3 ،۲59
537
تقویت  :زص91
تقویت  :م10ص10۲
تقویت  :م۲۲ص17
تقویت  :م5ص1۲9
تقویت  :م)139۸(۸ص5۸ ،3۸
تقویت با جوشکاری  :م10ص144
تقویت بال  :م10ص9۲
تقویت بریش دال دوطرفه و یپ :
م9ص1۲9
تقویت بنا  :م1۲ص1
تقویت بنا  :م۲ص1
تقویت پایه  :رج ص339
تقویت تیر  :رج ص449
تقویت دال  :م9ص1۶5
تقویت ریشه جوش  :م10ص۲43
تقویت سازه ای  :م۲1ص[ 101بند
]۲1-7-3
تقویت سازه نگهبان  :گ ص7
تقویت شده  :رج ص411
تقویت شده  :م10ص۲9 ،۲۶
تقویت عضو  :م۲1ص[ ۸7مورد ]5
تقویت عناصر سیماین  :م)139۸(۸
ص39
تقویت فلزی سازه ای  :م11ص5۶
تقویت کننده  :م5ص1۲7 ،117
تقویت کننده اطراف بازشو :
31
[بنایی]،
م)139۲(۸ص۲4
[میلگرد][ 53 ،بنایی با کالف]71 ،
[بنایی غیر مسلح]
تقویت کننده سازه  :م5ص1۲9
تقویت کننده لیفی  :م5ص1۲۸
تقویت الیه زیر یپ  :م)139۸(۸
ص40
تقویت لوله و قوطی  :رج ص534
تقویت مهار  :م1۲ص۶7
تقویت میانقاب  :پ۶ص49
تقویت نیمرخ  :م10ص۲7۸
تقید  :م9ص10۶ ،۸7
تقید انتهایی بست  :م9ص55۸
تقید بست و گره  :م9ص5۶0
تقید گره  :م9ص5۶۶
تک  :رج ص477
تک پاسه  :رج ص۶۶0
تک پخت  :م5ص51
تک جداره  :م)139۸(۸ص49
تک حفره  :م)139۸(۸ص30
تک حلقه  :رج ص۶۸
تک زبانه  :م5ص11۸
تک شاخه  :م)139۸(۸ص،73 ،7۲
۸5

تنها مرجع فروش سایت  www.icivil.irمیباشد.
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تک فاز  :م۲۲ص57
تک الیه  :م5ص91
تک لنگه  :م5ص13۸
تک منظوره  :م5ص۶9
تک میلگرد  :م9ص۲79
تک میلگرد سرتاسری  :زص10۶
تک نیرو  :م10ص17۶
تکاب  :م۶ص100 ،47
تکانه انفجار  :م۲1ص[ 44بند -۲1
]3-۶-1
تکانه زمین  :م۲1ص[ 45بند -3-۲1
[ 4۶ ،]۶-3بند [ 3۸ ،]5-۶-3-۲1بند
]۲1-3-4
تکانه مثبت  :م۲1ص[ 37بند -3-۲1
]3-4
تکانه منفی  :م۲1ص[ 37بند -3-۲1
]3-4
تکانه نایش از انفجار  :م۲1ص103
[بند ]7-1-3-7-۲1
تکانه ویژه انفجار ( : )isم۲1ص37
[پ][ 45 ،بند ]4-۶-3-۲1
تکایا  :م۶ص31
تکپار  :م5ص1۲7
تکتونییک  :زص۲۲ ،۲1
تکرار  :م7ص5۸
تکرار بارگذاری  :م9ص49۸
تکرار تخلف  :ق ص(9۶الف)
تکرار رنگ آمیزی  :م11ص15
تکستایل  :م5ص1۸3
تکمیل اتصال  :رج ص3۶4
تکمیل اتصاالت سازه ای :
م11ص1۶
تکنسین اجرایی  :رج ص31۲
تکنولوژی نانو  :م5ص17۲
تکنیک جوشکاری  :رج ص،۸۸
۶۶۲ ،۲۲3 ،19۶ ،1۶0 ،131 ،1۲۸
تکنیک عکایس  :رج ص۶۶1
تکه ای  :م5ص۶۸
تکه آجر  :م5ص59
تکه آجر  :م)139۸(۸ص3۲
تیک  :م5ص51
تیک  :م9ص۲97
تکیه  :گ ص۸
تکیه  :م)139۸(۸ص1۶
تکیه گاه  :پ۶ص۸ ،۲ ،1
تکیه گاه  :رج ص417 ،414
تکیه گاه  :زص1۲3 ،11۸ ،۶1
تکیه گاه  :م10ص۲۸0
تکیه گاه  :م11ص۶1 ،۲5 ،۲1 ،۲0
تکیه گاه  :م1۲ص،5۲ ،51 ،49 ،17
۶0
تکیه گاه :م۲1ص[ ۶3جدول -5-۲1
]1


































تکیه گاه  :م۲۲ص49 ،4۸ ،19
تکیه گاه  :م5ص1۸0 ،177
تکیه گاه  :م۶ص5۸ ،۲7 ،1۶
تکیه گاه  :م)139۸(۸ص،۲۲ ،1۸ ،7
،1۲4 ،1۲3 ،117 ،۸۶ ،۸3 ،55 ،49
147
تکیه گاه  :م9ص،47 ،19 ،1۲ ،9
،99 ،95 ،93 ،۸7 ،۸۶ ،۸5 ،۸4 ،7۶
،153 ،15۲ ،151 ،147 ،14۶ ،1۲3
،1۶4 ،1۶3 ،1۶۲ ،1۶1 ،159 ،15۸
،17۸ ،175 ،173 ،171 ،1۶9 ،1۶۶
،197 ،19۶ ،1۸9 ،1۸3 ،1۸1 ،179
،۲۲۲ ،۲1۲ ،۲11 ،۲10 ،۲09 ،۲0۶
،340 ،339 ،۲90 ،۲۸7 ،۲۸1 ،۲۸0
،3۶۲ ،3۶1 ،3۶0 ،359 ،354 ،353
،554 ،55۲ ،547 ،4۶9 ،417 ،3۶3
۶11 ،5۸5 ،5۸4 ،5۶۶ ،555
تکیه گاه اتکایی  :م9ص4۲5
تکیه گاه ارتجاعی  :زص50
تکیه گاه افقی  :م9ص۲۲۲
تکیه گاه انتهایی  :م10ص،۲۸0
۲۸۲
تکیه گاه انتهایی  :م۶ص14۲
تکیه گاه انتهایی تیر سرتاسری :
م)139۸(۸ص74
تکیه گاه انتهایی تیر سرتاسری و
گیردار  :م)139۲(۸ص[ 39قالب]
تکیه گاه انعطاف پذیر  :زص1۸3
تکیه گاه با دوران مقید :
م10ص۲9۸
تکیه گاه بتین  :م10ص174
تکیه گاه بنایی (قائم /جانیب) :
م)139۲(۸ص۲9
تکیه گاه بیروین  :م9ص170
تکیه گاه یپ  :م۶ص40
تکیه گاه پیوسته  :م)139۸(۸ص51
تکیه گاه پیوسته  :م9ص،339 ،191
534
تکیه گاه پیوسته از دو طرف :
م9ص195
تکیه گاه پیوسته از یک طرف :
م9ص195
تکیه گاه تراز باالتر  :م9ص441
تکیه گاه تیر  :م10ص1۲1
تکیه گاه تیر  :م9ص100
تکیه گاه تیرآهن  :زص119
تکیه گاه ثابت  :زص،۲10 ،۲05
۲1۲
تکیه گاه جانیب  :م)139۸(۸ص،۶
13۸ ،۸3 ،51 ،49 ،4۸
تکیه گاه جانیب  :م9ص،3۶3 ،194
54۶ ،545 ،40۸ ،405 ،3۸5
تکیه گاه جانیب آرماتور طویل :
م9ص۲34 ،۲۲1 ،۶9








































آرماتور

طویل

تکیه گاه جانیب
فشاری  :م9ص۲0۸
تکیه گاه جانیب آرماتور فشاری :
م9ص۲0۸
:
ستون
جانیب
گاه
تکیه
م)139۸(۸ص۸7
تکیه گاه جانیب یک جرز :
م)139۸(۸ص۸9
تکیه گاه جراثقال  :م10ص145
تکیه گاه جک  :م1۲ص4۶
تکیه گاه چند ضلعی  :م9ص،175
177
تکیه گاه چند الیه ورقه ای :
م5ص1۸0
تکیه گاه خارجی  :م9ص،1۸0 ،171
1۸9 ،1۸۸ ،1۸3
تکیه گاه خارجی دال  :م9ص99
تکیه گاه داخیل  :م10ص۲۸0 ،1۲7
تکیه گاه داخیل  :م9ص،179 ،99
1۸3 ،1۸۲ ،1۸0
تکیه گاه داخیل تیر عمیق :
م9ص۲14
تکیه گاه دال  :م9ص5۸۶
تکیه گاه دایره ای  :م9ص،175
177
تکیه گاه دهانه ساده  :م9ص150
تکیه گاه دیافراگم  :زص۲00 ،197
تکیه گاه دیوار  :م)139۸(۸ص51
تکیه گاه دیوار  :م9ص3۸5
تکیه گاه دیوار داخیل  :م9ص۲۸۸
تکیه گاه ساده  :م)139۸(۸ص،51
9۲ ،71 ،70
تکیه گاه ساده  :م9ص،145 ،۸5 ،9
،340 ،339 ،۲35 ،۲05 ،195 ،151
55۶ ،55۲ ،534
تکیه گاه سازه  :زص1۸3 ،4۲
تکیه گاه سازه ای  :م)139۸(۸
ص15
تکیه گاه سازه ای فاصله دار محکم
 :م5ص177
تکیه گاه ستوین  :م9ص3۸9
تکیه گاه سراسری  :م9ص340
تکیه گاه سقف  :زص119
تکیه گاه سمت چپ  :م9ص17
تکیه گاه صلب  :زص۲00 ،1۸3 ،5۶
تکیه گاه عریض  :م9ص3۶4 ،3۶3
تکیه گاه غیرپیوسته  :م9ص۲10
تکیه گاه غیرممتد  :م9ص43۶
تکیه گاه فوقاین  :م9ص۲۲3
تکیه گاه کف ستون  :م10ص174
تکیه گاه کناری  :رج ص435
تکیه گاه کناری  :م9ص،17۸ ،170
179
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تکیه گاه گیر دار  :م۲1ص[ ۶۶بند
]۲1-5-1-7
تکیه گاه گیردار  :م10ص۲9۶
تکیه گاه گیردار  :م9ص1۸۶
تکیه گاه گیردار ستون  :م10ص15
تکیه گاه لوله  :م۲1ص[ 95بند -۲1
]7-۲-3-۸
تکیه گاه لهیدیگ  :م)139۸(۸ص1۸
تکیه گاه مربعی  :م9ص175
تکیه گاه مصالح بنایی  :م10ص174
تکیه گاه مفصیل ستون  :م10ص15
تکیه گاه میاین  :م10ص۲۸۲
تکیه گاه میاین  :م11ص3۶
تکیه گاه میاین  :م5ص17۸
تکیه گاه میاین  :م9ص،179 ،17۸
53۲ ،1۸۸
تکیه گاه ناپیوسته  :م9ص153
تکیه گاه نردبان  :م1۲ص5۲
تکیه گاه نهایی  :م9ص50
تالش  :زص ت ،ش،۶9 ،54 ،5۲ ،
197 ،1۸4 ،1۸۲ ،17۸
تالش  :م۶ص9۶ ،13 ،1
تالش  :م)139۸(۸ص139 ،۶9 ،۶۶
تالش  :م9ص۲53 ،175 ،5
تالش اعضا  :زص45
تالش بریش  :زص50
تالش بریش  :م)139۸(۸ص100
تالش بریش  :م9ص۲۸1 ،9۸
تالش بریش در تیر و دال :
م9ص5۸۶ ،177
تالش بریش در دال  :م9ص5۸۶
تالش بریش در سیستم دال  -تیر :
م9ص1۸3
تالش بریش ضریب دار در دال و
تیر  :م9ص190
تالش ثانویه  :زص191
تالش خمیش  :م)139۸(۸ص100
تالش داخیل  :زص50
تالش داخیل  :م۶ص114
تالش داخیل دیافراگم  :زص،50
۲00
تالش داخیل ضریب دار  :م9ص51
تالش در بر تکیه گاه  :م9ص19۶
تالش در نشیمن  :م9ص۲۸0
تالش ضریب دار  :م9ص5
تالش طراحی  :م9ص39۸ ،۲۲7
تالش طراحی اعضا  :زص45
تالش کنترل شونده  :زص1۸۲،1۸4
تالش محوری  :م)139۸(۸ص،100
147
تالش مقابله کننده در سازه :
م۶ص5
تالش نایش از زلزله  :م9ص39۸











































تالش واقعی  :زص ت
تالطم  :رج ص139
تالقی  :م10ص۲31
تالقی کالف  :م)139۸(۸ص11۸
تلسکویپ  :پ۶ص11 ،10
تلفات:م۲1ص[ 5جدول 1 ،]1-1-۲1
تلفات  :م۲۲ص۶3
تلفات  :م۶ص۸
تلفن  :م1۲ص۶9 ،۶۶
تلفن اضطراری  :م۲1ص[ 103بند
[ 10۸ ،]۲1-7-3-۲-1بند ]۶-5-7-۲1
تلفن اضطراری  :م۲1ص[ 10۸بند
]۲1-7-5-۶
تلفن آتش نشان  :م۲1ص[ 103بند
]۲1-7-3-۲-1
تلفن همراه  :م1۲ص4۶
تلفیق با فضای سبز  :م۲1ص3
تلمبه آب رساین  :م۲۲ص4۶
تلویزیون  :زص5
تلویزیون  :م۲۲ص51
تلویزیون  :م۶ص۸
تماس  :م)139۸(۸ص97
تماس  :م9ص،۲79 ،۲7۸ ،۲77
۲۸7
تماس با خاک  :م5ص1۸۲
تماس بتن و سخت کننده :
م9ص334
تماس بین عضو و شالوده :
م9ص۲75
تماس خاموت  :م9ص47۲
تماس دو الیه ی بتن  :م9ص۲7
تماس دیوار یپ با خاک  :زص۲07
تماس سیمان با پوست  :م5ص10
تماس شالوده و خاک  :م9ص۲53
تماس غیر مستقیم  :م۲۲ص،53
5۶ ،54
تماس فوری  :م1۲ص۲5
تماس مستقیم  :م11ص۸
تماس مستقیم  :م۲۲ص54
تماس مستقیم آرماتور با خاک :
م9ص5۲3
تماس مستقیم با زمین  :م11ص3۲
تماس مستقیم با مواد افزودین :
م5ص۸0
تماس مستقیم دیوار با تیر و ستون
پیراموین  :پ۶ص49
تمایس  :رج ص،۲74 ،۲73 ،94
۲90
تمام سبک دانه  :م9ص5۶
تمام قدرت (جوش صددرصد)  :رج
ص11۸ ،117 ،111 ،110 ،۲9
تمام وضعیت  :رج ص91 ،۸9
تمایل بار  :م9ص1۶1
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تمدید قرارداد نظارت  :م۲ص70
تمدید مدت پیمان  :پیمان ص۲7
تمرکز  :رج ص۲۸۲
تمرکز بار  :م9ص174
تمرکز تنش  :رج ص،115 ،۶7
534 ،131 ،11۶
تمرکز تنش  :م10ص34
تمرکز تنش  :م9ص5۲3
تمرکز تنش موضعی  :م11ص،13
۲0
تمرکز تنش موضعی  :م11ص9۶
:
ساختمانها
زدایی
تمرکز
م۲1ص[ 1۲بند ]1۲-1-۲1
تمرکز ساختمان  :م۲1ص1۸
تمرین دوره ای ساکنان :
م۲1ص100
تمرینات بدین  :م۶ص3۲
تمکین در برابر دستور  :ق ص99
تمهید سازه ای  :زص79
:
غیرعامل
پدافند
تمهیدات
م۲1ص3
تمهیدات ژئوتکنییک  :زص79
تمیز  :رج ص1۲4
تمیز  :زص77
تمیز  :م5ص107 ،۶0 ،59
تمیز  :م9ص140
تمیز شدن آسان  :م5ص17۲
تمیز شوندیگ  :م5ص173
تمیز شونده  :م5ص1۶7
تمیز کار ی  :م10ص۲۶9 ،۲57
تمیز کاری  :م1۲ص74
تمیز کردن  :رج ص359
تمیز کردن قطعه فوالدی :
م10ص ۲۶۸تا ۲70
تمیز کردن کارگاه  :پیمان ص3۸
تمیز کردن گرانیت  :م5ص43
تمیز کردن گل جوش  :رج ص،۶1
93
تمیز نمودن سطوح  :م10ص۲71
تمیزکاری  :رج ص،311 ،۲35 ،75
35۶
تمیزکاری  :م11ص14 ،۸ ،4
تمیزکاری جوش  :رج ص،۲00 ،1۶
۶۲۸
تمیزکاری سطح برش  :م11ص۸
[بند ]۲-1-۸-1-11
تمیزکاری سطحی  :رج ص،357
359 ،35۸
تمیزکاری سوراخ  :م9ص۲93
تمیزکاری قطعات فوالدی  :رج
ص35۶
تمیزی  :رج ص139
تمیزی درز  :رج ص۲۲0

تنها مرجع فروش سایت  www.icivil.irمیباشد.
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تمیزی فلز جوش  :رج ص1۲
تمیزی میان پاس  :رج ص۶۶۲
تن  :م10ص۲5۸
تناژ پس تنیدیگ  :گ ص۲4
تناسب  :م10ص۲۶۶
تناسب  :م11ص15
تناسب بندی  :م10ص195
تناسبات ابعادی مقطع اعضا خمیش
 :م10ص90
تناقص ماموریت  :م۲۲ص1۲
تناوب اندازه گیری در پایش  :م7
ص۲3
:
ساختمان
طبیعی
تناوب
م)139۸(۸ص۶7
تناوب کوتاه  :م9ص40۶
تناوب یخ زدن  -آب شدن  :م9
ص499
تنبیه نایش از تخلف  :انتظایم ص3
تنبیهات انضباطی  :انتظایم ص۶
تنخواه گردان  :م۲ص1۶۲ ،1۶3
تند شکن  :م5ص۸5
تندباد  :م۶ص،۸3 ،۸0 ،79 ،7۶
135 ،13۲ ،130 ،94
تندگیر کننده  :م9ص514 ،45۸
تنسیق امور  :م۲ص[ 19بند ]1-3
تنش-کرنش دو محوری  :م5
ص1۸1
تنش  :رج ص،۲۲3 ،14۸ ،147
،393 ،3۸9 ،3۸۸ ،۲49 ،۲41 ،۲۲5
5۲۲ ،417 ،413
تنش  :زص7۸
تنش  :گ ص۲4
تنش  :م10ص،11۲ ،70 ،57 ،9
،1۶۸ ،149 ،144 ،1۲9 ،1۲۸ ،113
۲۶۸ ،۲۶7
تنش  :م11ص5۶ ،55
تنش  :م5ص100 ،75
تنش  :م۶ص13 ،4
تنش  :م7ص1۶ ،10
تنش  :م)139۲(۸ص34
تنش  :م)139۸(۸ص،۸۲ ،49 ،44
140 ،9۶
تنش  :م9ص،53 ،50 ،۲3 ،1۶ ،5
،۲۸3 ،۲14 ،151 ،13۶ ،113 ،۶3
،575 ،5۲3 ،495 ،330 ،3۲۸ ،314
579
تنش  : Fsم9ص5۶3
تنش  : fyم9ص173
تنش  : Fyم9ص3۶0
تنش  Fyدر کشش  :م9ص3۸۲
تنش اتکایی  :م10ص174
تنش اتکایی  :م9ص57۲ ،۲55
تنش اسیم  :م10ص155 ،۸9



































تنش اسیم پیچ و قطعات دندانه
شده  :م10ص1۶3
تنش اسیم پیوستیگ  :م10ص133
تنش اسیم جوش  :م10ص154
تنش اسیم فلز  :م10ص154
تنش اسیم کشیش  :م10ص1۶4
[پیچ تحت کشش و برش]
تنش اسیم مقطع نامتقارن  :م10
ص۸9
تنش اصیل  :م9ص555
تنش اضافی  :رج ص،115 ،3۲
534 ،19۲
تنش اضافی  :م10ص۲۶۸ ،144
تنش اضافی  :م۲1ص[ 57بند -۲1
]4-5-3
تنش االستیک  :م10ص1۲۸ ،1۲۲
تنش انقبایض  :رج ص،37 ،3۶
159 ،151 ،150 ،145 ،144 ،143
تنش آرماتور فشاری  :م9ص557
تنش باقی مانده  :م5ص109
تنش بحراین  :رج ص414
تنش بحراین  :م10ص49
تنش بریش  :رج ص،3۸0 ،۲۲۶ ،3۲
4۸۲ ،4۲9 ،414 ،393 ،39۲
تنش بریش  :م10ص،1۶3 ،109
1۶4
تنش بریش  :م)139۸(۸ص،۲1 ،14
۲4 ،۲3
تنش بریش  :م9ص335 ،1۶4 ،1۲4
تنش بریش اسیم در اتصاالت
اتکایی  :م10ص1۶3
تنش بریش با ضریب نایش از بار
قائم  :م9ص13۲
تنش بریش بر روی مقطع بحراین
برش دوطرفه  :م9ص1۶۸
تنش بریش تناویب نایش از زلزله
( : )CSRزص7۸ ،77
تنش بریش جان  :رج ص4۲9
تنش بریش حداکثر  :م)139۸(۸
ص147
تنش بریش در تیر و نبیش  :رج
ص40۶
تنش بریش دوطرفه ایجاد شده در
اثر بار قائم ضریب دار  :م9ص3۶0
تنش بریش دوطرفه ضریبدار  :م9
ص۲۶
تنش بریش دوطرفه نامتعادل  :م9
ص1۶4
تنش بریش ضریبدار  :م9ص،۲۶
1۶4 ،1۶3
تنش بریش قائم  :رج ص393
تنش بریش مجاز  :م)139۸(۸
ص147

































بنایی

:

مجاز
بریش
تنش
م)139۸(۸ص145 ،144
تنش بریش مجاز تحمل شده
توسط میلگرد  :م)139۸(۸ص145
:
محاسبایت
بریش
تنش
م)139۸(۸ص147
تنش بریش نایش از انتقال لنگر :
م9ص13۲
تنش بریش نهایی جوش طویل  :رج
ص۲5۲
تنش بریش نهایی جوش عریض :
رج ص۲51
تنش بنایی  :م)139۲(۸ص35
تنش بنایی  :م)139۸(۸ص79
تنش پسماند :رج ص،19۲ ،1۸7
3۲۲
تنش پسماند  :م10ص10 ،13
[جوشکاری]
تنش پیراموین مهاری  :م9ص570
تنش پیوستیگ  :م9ص،314 ،31
474 ،33۲ ،3۲7 ،315
:
مشخصه
پیوستیگ
تنش
م9ص313
تنش ترک خوردیگ  :م11ص5۶
تنش ترکییب  :رج ص،4۸۲ ،414
4۸3
تنش ترکییب  :م5ص17۶
تنش تسلیم  :رج ص،14۲ ،۸3
539 ،۲11 ،15۶ ،155
تنش تسلیم  :م10ص،44 ،3۸ ،7
،۲10 ،۲09 ،۲07 ،199 ،131 ،113
،۲۲9 ،۲1۸ ،۲1۶ ،۲15 ،۲13 ،۲11
۲37 ،۲3۶ ،۲35 ،۲34 ،۲33
تنش تسلیم  :م11ص30 ،۲۸
تنش تسلیم  :م۲1ص[ 54بند -۲1
]4-3-3
تنش تسلیم  :م)139۸(۸ص79
تنش تسلیم  :م9ص،141 ،10۸
44۶ ،43۶ ،3۶0 ،۲3۲ ،۲31 ،۲05
تنش تسلیم اندازه گیری شده در
آزمایشگاه  :م9ص۶9
تنش تسلیم آرماتور  :م10ص1۲7
تنش تسلیم آرماتور  :م9ص،159
557
تنش تسلیم آرماتور طویل  :م10
ص11۸
تنش تسلیم بال  :م10ص177
تنش تسلیم بال تیر  :رج ص4۲5
تنش تسلیم بال فشاری  :رج
ص4۲4
تنش تسلیم تعیین شده فوالد :
م10ص ۲09 ،199و [ ۲10وصله
ستون][ ۲13 ،اتصال تیر به
ستون][ ۲15 ،تیر][ ۲19 ،ورق
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پیوستیگ][ ۲۲1 ،لنگر خمیش]،
 ۲۲5و [ ۲۲9مهاربند][ ۲35 ،تیر
پیوند]
تنش تسلیم تعیین شده مصالح
ستون  :م10ص۲10
تنش تسلیم جان ستون  :رج
ص4۲4
تنش تسلیم در بر تکیه گاه :
م9ص351
تنش تسلیم دورپیچ  :م9ص44۸
تنش تسلیم دینامییک طرح :
م۲1ص[ 54بند ]3-3-4-۲1
تنش تسلیم سخت کننده  :رج
ص4۲5
تنش تسلیم طراحی در سازه مقاوم
در برابر انفجار  :م۲1ص54
تنش تسلیم فلز پایه  :م10ص155
تنش تسلیم فوالد  :رج ص،۲11
4۸3
تنش تسلیم فوالد  :م10ص،۶۸ ،3۲
،۸7 ،۸۶ ،۸۲ ،۸1 ،79 ،7۸ ،7۶ ،74
،1۶7 ،1۲۶ ،1۲3 ،9۲ ،91 ،90
،۲19 ،1۸۶ ،1۸0 ،173 ،1۶9 ،1۶۸
۲40 ،۲۲1
تنش تسلیم فوالد  :م9ص،114
144
:
جان
فوالد
تسلیم
تنش
م10ص1۸5 ،17۸ ،100 ،95
تنش تسلیم فوالد ساختماین :
م10ص۸7 ،۸۲ ،7
تنش تسلیم فوالد ستون :
م10ص۲۲۲
تنش تسلیم فوالد سخت کننده :
م10ص۲39 ،99
تنش تسلیم فوالد شبکه مش :
م11ص7۸
تنش تسلیم فوالد مهاربندی :
م10ص۲۲۶ ،۲۲5
تنش تسلیم کشیش  :م9ص353
تنش تسلیم کشیش در بر تکیه گاه
 :م9ص153
تنش تسلیم مشخصه فوالد :
م)139۸(۸ص141
تنش تسلیم مصالح  :م10ص،۶
[ 15۸پیچ]
تنش تسلیم مصالح ستون :
م10ص۲10
تنش تسلیم مقطع فوالدی :
م10ص11۸
تنش تسلیم مورد انتظار فوالد :
م10ص ۲09 ،199و [ ۲10وصله
ستون][ ۲13 ،اتصال تیر به
ستون][ ۲15 ،تیر][ ۲19 ،ورق
پیوستیگ][ ۲۲1 ،لنگر خمیش]،





































 ۲۲5و  ۲۲۶و [ ۲۲9مهاربند]۲35 ،
[تیر پیوند]
تنش تسلیم میلگرد  :م10ص114
تنش تسلیم میلگرد  :م9ص،۲34
449 ،441 ،439
تنش تسلیم میلگرد و فوالد در
مقطع مختلط  :م10ص114
تنش تکیه گاهی  :م11ص۲۲
تنش ثابت ودرازمدت  :م9ص57۸
:
شدن
جاری
تنش
م)139۸(۸ص75
تنش جاری شدن  :م9ص،۲10
۲14 ،۲11
تنش جاری شدن فوالد  :رج
ص53۸
تنش چروک خوردیگ (: )σw
م5ص17۸
تنش حد تسلیم  :م)139۸(۸ص14
تنش حد تسلیم  :م9ص،۶۲ ،۶1
400 ،۶7 ،۶4
تنش حد تسلیم  : Fyم9ص3۸۶
تنش حد تسلیم آرماتور  :م9ص۶۶
تنش حد تسلیم در محاسبات :
م9ص۶9
تنش حد نهایی  :رج ص۶۶0
تنش حداکثر  :م7ص30
تنش حداکثر  :م)139۸(۸ص70
تنش حداکثر  :م9ص150
تنش حداکثر در کنج  :پ۶ص5۲
تنش حراریت  :م5ص110
تنش حراریت  :م9ص۲47 ،149
تنش حراریت و جمع شدیگ :
م9ص343
تنش خارجی  :م5ص130
تنش خمیش  :رج ص،39۲ ،۲۲۶
4۸۲ ،407 ،393
تنش خمیش در ورق  :رج ص515
تنش خمیش طراحی  :م10ص107
تنش خمیش مجاز برای ورق پای
ستون  :رج ص51۶
:
نیاز
مورد
خمیش
تنش
م10ص107
تنش داخیل  :رج ص145 ،133
تنش در آرماتور کشیش :
م9ص34۲ ،۲04
تنش در جوش  :رج ص،3۸۶ ،373
3۸7
تنش در دورترین تار بتن :
م9ص1۶
تنش در شمع  :م7ص۶7
تنش در فوالد  :م9ص114
تنش در قطعه بتن پیش ساخته :
م11ص5۶
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تنش در میلگرد  :م)139۸(۸ص۸۲
:
فشاری
ناحیه
در
تنش
م10ص113
تنش زدایی  :رج ص۲01
تنش زدایی  :م11ص77 ،11
تنش زدایی  :م5ص11۲ ،110 ،109
تنش زیر یپ  :م7ص3۲ ،30
تنش سکون [فشار خاک] :
م7ص[ 39بند ]1-۲-4-5-7
تنش شدید  :م5ص110
تنش فشاری ( : )σ10م5ص17۸
تنش فشاری  :رج ص،479 ،3۸0
5۲7 ،5۲4
تنش فشاری  :م10ص۲۲9 ،۶3 ،۲5
تنش فشاری  :م5ص،110 ،100
133 ،131
تنش فشاری  :م)139۸(۸ص،1۸
141 ،9۶ ،۲1 ،۲0
تنش فشاری  :م9ص،114 ،50 ،۲9
403 ،401 ،۲4۸
تنش فشاری بتن  :م9ص،113
3۸4 ،114
تنش فشاری بتن در دورترین
تارفشاری مقطع دیوار  :م9ص3۸3
تنش فشاری تمایس  :رج ص،414
5۲4 ،5۲3 ،515 ،514
تنش فشاری حداکثر  :م9ص3۸۸
تنش فشاری حداکثر در بتن  :رج
ص5۲۶ ،5۲5
تنش فشاری داخیل  :م9ص3۸
تنش فشاری در آرماتور  :م9ص1۶
:
بنایی
در
فشاری
تنش
م)139۸(۸ص143
تنش فشاری در دورترین تار مقطع
دیوار  :م)139۸(۸ص9۶
:
محاسبایت
فشاری
تنش
م)139۸(۸ص۲1
تنش فشاری نایش از کمانش
خمیش  :م10ص4۸
تنش فشاری نایش از نیروی
محوری  :م)139۸(۸ص143
تنش فوالد  :م9ص۶۶
تنش قابل قبول  :رج ص539
تنش قائم  :پ۶ص5۲
تنش قائم  :رج ص3۲
تنش قائم  :م10ص109
تنش قائم  :م)139۸(۸ص14
تنش قطری فشاری  :م9ص570
تنش کشیش  :پ۶ص19
تنش کشیش  :رج ص،17۲ ،14۲
479 ،441 ،۲5۶ ،۲11
تنش کشیش  :م10ص،14۲ ،110
۲1۶ ،۲11 ،1۶۸ ،1۶4 ،1۶3 ،150
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تنش کشیش  :م11ص5۶
تنش کشیش  :م5ص110
تنش کشیش  :م)139۸(۸ص،۲1
141 ،140
تنش کشیش  :م9ص،3۸ ،3۲ ،۲۶
374 ،34۲ ،315 ،۲4۸ ،50
تنش کشیش اسیم  :م10ص1۶3
تنش کشیش آرماتور  :م9ص۲۲0
تنش کشیش تسلیم  :م9ص3۸1
تنش کشیش حد تسلیم :
م9ص404
:
خمیش
کشیش
تنش
م)139۸(۸ص45
تنش کشیش در آرماتور  :م9ص1۶
تنش کشیش در میلگرد طویل :
م9ص۲0
تنش کشیش عریض  :رج ص،143
14۸
تنش کشیش متوسط  :م9ص400
تنش کشیش مجاز مسلح کننده :
م7ص43
تنش کشیش محبوس  :رج ص14۸
تنش کشیش نهایی  :م10ص،3۸
۲۶۶ ،1۶۶ ،137 ،134
تنش کشیش نهایی  :م11ص۲۸
:
پیچ
نهایی
کشیش
تنش
م10ص15۸
تنش کشیش نهایی فوالد :
م10ص1۶۸ ،1۶7 ،90
تنش کشیش نهایی مصالح پیچ :
م10ص159 ،15۸
تنش کل  :م7ص55 ،1
تنش کمانش االستیک (: )Fe
م10ص50 ،49
تنش کمانش االستیک پیچیش-
جانیب  :م10ص۶5
تنش کمانش جان  :م10ص۸۲
تنش کمانیش  :م10ص،74 ،75 ،70
110
تنش کمانیش پیچیش االستیک :
م10ص51
تنش کمانیش خمیش االستیک :
م10ص51
تنش کمانیش مقطع  :م10ص107
تنش گسیختیگ  :م5ص147
تنش لهیدیگ  :م11ص۲۲
تنش لهیدیگ  :م)139۸(۸ص145
تنش متناظر احتمال شکست 5
درصد  :م9ص313
تنش متناظر با مقاومت بریش :
م9ص۲5
تنش متوسط  :م7ص30
تنش مجاز  :رج ص،450 ،3۸۶






































54۲ ،539 ،453 ،451
تنش مجاز  :زص،53 ،5۲ ،4۶ ،4۲
59
تنش مجاز  :م۶ص111 ،1۲ ،4 ،3
تنش مجاز  :م7ص د۲9 ،
تنش مجاز  :م7ص،۲9 ،۲۶ ،۲5 ،3
۶1 ،51 ،30
تنش مجاز  :م)139۸(۸ص،۶4 ،43
14۸ ،141 ،140 ،139 ،137 ،1۲3
تنش مجاز  :م9ص ۲59
تنش مجاز بریش  :م)139۸(۸ص۲1
تنش مجاز بریش چشمه اتصال :
رج ص4۲۸
تنش مجاز تسلیم  :رج ص413
تنش مجاز جوش  :رج ص،3۸0
 3۸9 ،3۸7 ،3۸1و [ 391جداول
مهم]
تنش مجاز فشار تمایس بین ورق
پای ستون و شالوده بتین  :رج
ص517
:
فشاری
مجاز
تنش
م)139۸(۸ص143 ،۲0
:
کشیش
مجاز
تنش
م)139۸(۸ص۲0
تنش مجاز لهیدیگ بنایی :
م)139۸(۸ص145
تنش مجاز میلگرد  :م9ص۶۲0
تنش مجاز میلگرد فوالدی :
م)139۸(۸ص141
تنش محاسبایت  :م)139۸(۸ص،7۲
141
تنش محوری  :رج ص4۸۲
تنش محوری  :م10ص149
تنش محوری  :م9ص373
تنش محوری ضریب دار دیوار :
م)139۸(۸ص9۲
:
نیاز
مورد
محوری
تنش
م10ص107
تنش مرکب  :رج ص41۸
تنش معادل  :م9ص9
تنش معادل بتن  :م9ص۲۶ ،۲5
تنش معادل متناظر با مقاومت
بریش دوطرفه اسیم  :م9ص1۲4
تنش معکوس  :م۲1ص[ 57بند -۲1
]4-5-3
تنش مقاوم بریش جوش  :رج
ص۲51
تنش موثر  :م7ص55 ،1
تنش موثر زمین  :م7ص10
تنش موثر صفر در خاک  :زص77
تنش موثر قائم  :م7ص55
تنش موثر متوسط  :م7ص30
تنش موضعی  :م11ص9۶ ،13









































تنش میلگرد  :م)139۸(۸ص79
تنش میلگرد در محدوده ارتجاعی :
م)139۲(۸ص35
تنش میلگرد کشیش  :م9ص۲55
تنش نایش از ساختمان  :م7ص10
تنش نایش از سربار اطراف گروه
شمع  :م7ص53
تنش نایش از سربار گود :
م7ص17
تنش نظیر کمانش پیچیش  -جانیب :
م10ص۸9
تنش نظیر کمانش موضعی :
م10ص۸9
تنش نهایی  :م11ص30
تنش نهایی  :م۲1ص[ 5۲بند -4-۲1
[ 54 ،]۲بند ]3-3-4-۲1
تنش نهایی دینامییک طرح :
م۲1ص[ 54بند ]3-3-4-۲1
تنش نهایی فلز جوش  :م10ص155
:
پیچ
مصالح
نهایی
تنش
م10ص15۸
تنش ورق وصله  :رج ص47۲
تنش یکنواخت  :رج ص4۸9
تنش یکنواخت بتن  :م10ص113
[مختلط]
تنیش کشیش  :رج ص3۸0
تنظیم  :رج ص۲00
تنظیم باد کمپرسور  :م10ص۲۶5
تنظیم تجهیزات حمل و نصب
قطعات بتین پیش ساخته :
م11ص5۶
تنظیم درز  :رج ص15۸
تنظیم دستگاه  :رج ص۲۶9
تنظیم دمای اتاق  :م5ص1۶9 ،1۶۸
تنظیم شرایط  :م5ص103
تنظیم کننده دمای محیط :
م5ص17۲
تنظیم کننده فشار گاز  :م۲۲ص۶۸
تنظیم مجدد  :م۲۲ص۶0
تنظیمات سخیت اعضا  :م10ص19
[تحلیل مستقیم]
تنفس  :رج ص۶0
تنفس  :م5ص4۲ ،10
تنفس بخار آهک  :م5ص19
تنفس بخار آهک زنده  :م5ص37
تنفس نانو ذرات  :م5ص1۶0
تنگ  :زص11۲ ،10۸
تنگ  :م10ص۲0۶
تنگ  :م)139۲(۸ص5۶ ،40 ،4
[خم]
تنگ  :م)139۸(۸ص،75 ،73 ،71
1۲0 ،119 ،11۸ ،۸۸
تنگ  :م9ص،۶۸ ،4۲ ،40 ،33 ،1۲

عمران (نظارت) /گردآوری :مهندس سید جمال پورصالحان












































،۲۲۲ ،۲۲1 ،۲۲0 ،1۲۲ ،1۲1 ،7۲
،4۲۲ ،391 ،390 ،۲۸0 ،۲۶۸ ،۲۶7
447 ،44۶ ،440 ،431 ،4۲9 ،4۲۸
تنگ اضافی  :م)139۸(۸ص73
تنگ آجدار  :م9ص44۶
تنگ بسته  :م9ص،11۶ ،115 ،35
571 ،5۶3 ،450 ،۲۲۲
تنگ بسته تک  :م9ص۶13
تنگ بسته جفت  :م9ص۶13
تنگ بسته در بر گیرنده ی آرماتور
فشاری بست  :م9ص5۶3
تنگ پیچیش  :م9ص447
تنگ پیچیده شده  :م9ص450
تنگ جانیب  :م)139۲(۸ص3۸
تنگ دایروی  :م9ص،۲19 ،1۲۲
447
تنگ دایروی پیوسته  :م9ص435
تنگ دایره ای  :م)139۲(۸ص3۸
تنگ دورپیچ  :م9ص35
تنگ ساده  :م)139۲(۸ص55
تنگ ستون مسلح  :م)139۸(۸
ص73
تنگ سییم  :م9ص435
تنگ عریض  :م10ص11۶
تنگ عریض  :م9ص3۸5
تنگ کالف افقی  :زص10۸
تنگ کالف قائم  :م)139۲(۸ص5۶
تنگ مثلیث  :م9ص۲1۸
تنگ محصور کننده  :م9ص4۲9
تنگ محصور کننده بریش  :م۲1
ص[ 5۶بند ]۲-5-4-۲1
تنگ مستطییل  :م9ص447 ،۲19
تنگ موازی برای میلگرد سر دار :
م9ص1۲
تنگ موازی میلگرد سردار مهار
شده  :م9ص431
تنگ ویژه  :م)139۸(۸ص۸۸
تنگ ویژه ستون  :م)139۲(۸ص4۲
تنگستن  :رج ص47 ،4۲ ،۲57 ،۸
تنگستن  :م5ص1۶9
تنه درخت  :م)139۸(۸ص41
تنه درختان  :م۶ص4۲
تنیده  :م5ص144
تنیس روی میز  :م۶ص3۲
تو خایل  :م5ص15۸
تو خایل  :م9ص195 ،13۶ ،134
تو رفتیگ سوراخ  :م10ص143
تواتر آزمایش  :گ ص15
تواتر نمونه برداری  :م9ص479
تواتر نمونه برداری آرماتور :
م9ص4۸۲
توازن  :رج ص۶۲9
توازن ایده آل  :م5ص1۸1










































توافق مجری و صاحب کار  :م۲
ص[ 145 ،144تبصره]
توالت  :م1۲ص۲4
توالت  :م۲۲ص4۸
توالت  :م۶ص1۲۸ ،۲۲
توایل  :رج ص1۶۶
توایل اجرای شمع  :م7ص۶۸
توایل پاس جوش  :رج ص۲۲1
توایل جوش  :رج ص،۲00 ،170
۶۲۸
توایل جوشکاری  :م10ص۲7۸
توایل جوشکاری در اتصال بال به
جان  :رج ص1۶9
توایل عبور  :رج ص19۶ ،195
توایل قطعات پیش ساخته  :م9
ص4۸9
توایل گام  :رج ص354
توان اضطراری  :م۲1ص[ 104بند
]۲1-7-3-3-۶
توان فین و اجرایی  :م۲ص-9[ 44
]۲
توان مدیریت منابع  :م۲ص49
توان و امکان ارائه خدمات مهندیس
 :م۲ص1۲9
توانایی باربری  :م9ص5۲۸
توانایی جسیم و رواین  :م1۲
ص77
توانایی سازه  :م۶ص14
توانایی محصور کنندیگ  :م9
ص35۸
توبیخ کتیب  :ق ص9۶
توپر  :رج ص10۸
توپر  :م10ص۸7
توپر :م5ص15۸ ،113 ،۶7 ،5۸ ،57
توپر  :م7ص1۲
توپر  :م)139۸(۸ص،30 ،17 ،14
49 ،45 ،34 ،33 ،3۲
توپر  :م9ص،145 ،143 ،134 ،11۸
533 ،53۲ ،۲۲۸ ،199 ،195
توپودری  :رج ص۲0 ،19 ،17
توپوگرافی  :زص۸4 ،۸3
توپوگرافی  :گ ص14
توپوگرافی  :م۶ص75
توپوگرافی سطحی  :زص۸1
توپوگرافی سطحی ناهموار :
زص۸0
تویپ  :م10ص1۶3
توجیه تجدید نظر  :انتظایم ص10
توخایل  :رج ص541 ،540 ،539
توخایل  :م11ص۶0 ،57
توخایل  :م5ص11۶ ،113 ،۶7
توخایل  :م)139۸(۸ص،14 ،۸ ،۶
،49 ،45 ،34 ،33 ،3۲ ،31 ،30 ،17
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7۸ ،50
توخایل  :م9ص۲0۸ ،11۸ ،4۲
تودیل  :رج ص43۶
توده  :م5ص157
توده  :م۶ص1۲4
توده خا ک  :زص۸1
توده خاک مسلح  :م7ص3۶
توده لغزیش  :زص۸1
توده لغزنده خاک روانگرا  :زص۸0
تور  :م5ص113
تور ایمین  :م1۲ص3۶
توربین  :زص۶5
تورچ  :رج ص۶9
تورفته  :م)139۸(۸ص50
تورق  :رج ص۲۸7 ،۲74
تورک متر  :م10ص۲۶۶ ،۲۶5
تورم  :زص7۶
تورم  :م5ص1۸3
تورم  :م۶ص43
تورم  :م7ص33
تورم پذیر  :م)139۸(۸ص۲7
تورم پذیری  :م5ص141
تورم خاک  :زص7۶
تورم خاک  :م7ص39 ،17
تورم خاک ریس  :م7ص33
تورم زایی  :م7ص7
تورم کف گود  :م7ص1۶
تورنتون  :رج ص4۸5
توری  :م1۲ص47
توری  :م۲۲ص47 ،34 ،۲4 ،۲3
توری  :م5ص135 ،1۲9
توری  :م۶ص۲۲
توری تقویت  :م5ص1۲9
توری سییم  :م1۲ص35
توری فلزی  :پ۶ص3۶ ،۲9
توری فلزی  :م11ص7۲
توریم  :م5ص4۲
توزیع  :م)139۸(۸ص۶۶
توزیع االستیک تنش در مقطع
مختلط  :م10ص[ 1۲3تبدیل یافته]،
1۲9
توزیع آب مصرفی  :م۲۲ص4۶
توزیع آرماتور خمیش  :م9ص،337
34۲
توزیع آرماتور کشیش  :م9ص5۶5
توزیع آسیب  :زص177
توزیع بار  :زص1۲
توزیع بار  :م5ص31
توزیع بار  :م)139۸(۸ص13۸ ،3۶
توزیع بار ثقیل  :م10ص1۸
توزیع بار جانیب  :زص179
توزیع بار جانیب  :م)139۸(۸ص،۶5
13۸

تنها مرجع فروش سایت  www.icivil.irمیباشد.

108






































توزیع بار جانیب فریض  :م10ص1۸
توزیع بار یکنواخت  :زص[ 179ب]
توزیع برش  :زص44
توزیع برق فشار ضعیف ساختمان :
م۲1ص10۲
توزیع پالستیک تنش  :م10ص113
توزیع پالستیک تنش در مقطع
مختلط  :م10ص،1۲۲ ،1۲۸ ،1۲3
1۲9
توزیع تنش  :رج ص،405 ،393
417 ،40۸
توزیع تنش  :م9ص۲۸3 ،۲14
توزیع تنش بریش  :م9ص1۲4
توزیع تنش قائم  :پ۶ص5۲
توزیع تنش کشیش در برش قالیب :
م10ص1۶9
توزیع تنش مستطییل  :م9ص113
توزیع جرم  :زص70 ،55 ،۶
توزیع جرم و سخیت  :زص40
توزیع حرارت  :رج ص1۶۸
توزیع خدمات شهری  :م۲ص79
توزیع خطی  :م)139۲(۸ص34
توزیع خطی تنش  -کرنش :
م)139۸(۸ص140
توزیع خطی تنش  :م7ص3۲
توزیع خطی تنش  :م9ص3۸4
توزیع خطی کرنش  :م9ص555
توزیع خطی یک نواخت :
م9ص19۶
توزیع ذوزنقه ای  :م۶ص۶0
توزیع ذوزنقه ای یا مثلیث :
م9ص5۸۶
توزیع سخیت  :زص۶
توزیع طویل  :م10ص9۲
توزیع غیر یک نواخت جرم :
م)139۸(۸ص13۸
توزیع غیر یکنواخت فلز جوش :
رج ص۲53
توزیع غیرخطی کرنش طویل :
م9ص۲1۲
:
برش
غیریکنواخت
توزیع
م9ص۲43
توزیع فشار  :م7ص40
توزیع فشار انفجار در ارتفاع :
م۲1ص[ 43بند ]5-5-3-۲1
توزیع فشار خاک در زیر شالوده
سطحی  :م9ص۲55
توزیع فشار ذوزنقه ای خاک :
م7ص[ 40بند ]4-3-4-5-7
توزیع فشار مثلیث خاک  :م7ص40
[بند ]3-3-4-5-7
توزیع فشار مستطییل خاک :
م7ص[ 40بند ]4-3-4-5-7

 توزیع کرنش  :م)139۲(۸ص35
 توزیع کرنش  :م)139۸(۸ص،79
۸۲
 توزیع کرنش  :م9ص51
 توزیع کرنش غیرخطی  :م9ص551
 توزیع لنگر خمیش استاتییک
ضریب دار در دهانه کناری :
م9ص17۸
 توزیع لنگر خمیش استاتییک
ضریب دار در نوار پوشیش :
م9ص17۸
 توزیع لنگر خمیش استاتییک نوار
پوشیش در نوار دال  :م9ص179
 توزیع لنگر خمیش ضریب دار در
ستون و دیوار تکیه گاهی :
م9ص177
 توزیع لنگر خمیش ضریب دار در
نوار پوشیش  :م9ص1۸9
 توزیع متناسب با نیروی جانیب :
زص[ 179الف]
 توزیع مثلیث  :پ۶ص5۲
 توزیع مثلیث  :م۶ص۶0
 توزیع مثلیث انباشت برف :
م۶ص59
 توزیع مثلیث تنش فشاری  :رج
ص5۲7
 توزیع مجدد تنش  :م9ص53
 توزیع میلگرد در شالوده :
م9ص۲57
 توزیع نامتعادل نیرو  :م10ص۲۲5
 توزیع نیرو  :زص39 ،۲۶
 توزیع نیرو  :م7ص۲7
 توزیع نیروی بریش  :م9ص۲79
 توزیع نیروی بریش زلزله در پالن
ساختمان  :زص55 ،39
 توزیع نیروی جانیب در ارتفاع  :زص
۲10
 توزیع نیروی جانیب زلزله در ارتفاع
ساختمان  :زص55 ،3۸
 توزیع نیروی عمود بر صفحه :
م9ص۸0
 توزیع یک نواخت  :م)139۸(۸
ص11۸
 توزیع یک نواخت  :م9ص۲35
 توزیع یک نواخت بار  :م9ص49۶
 توزیع یکنواخت  :زص179
 توزیع یکنواخت بتن پاشیش :
م11ص۸5
 توزیع یکنواخت فلز جوش  :رج
ص۲54
 توزیع یکنواخت میلگرد بستر :
م)139۲(۸ص[ 3۲بند ،]۲3-1-3-۸
[ 41بند ]4-4-4-۸
 توسط سازمان میل استاندارد :










































م5ص3
توسعه  :م1۲ص1
توسعه آتش سوزی  :م9ص5۲۸
توسعه آینده  :م۲1ص[ 103بند
[ 104 ،]۲1-7-3-1-1۲بند -3-7-۲1
]3-1
توسعه آینده ساختمان  :م9
ص5۲3 ،50۸
توسعه بنا  :م۲ص1
توسعه تنش تسلیم  :م9ص،141
۲05
توسعه تنش تسلیم میلگرد :
م9ص۲34
توسعه تیر  :م9ص۲۶۸ ،۲۶۶
توسعه ستون  :م9ص۲۶۸ ،۲۶۶
توسعه فرهنگ اسالیم  :ق ص،13
۸۲ ،۲0
توسعه مقاومت خمیش اسیم :
م9ص109
توسعه نظام مهندیس  :ق ص،۶5
۶4
توسکا قشالقی  :م۶ص1۲1
توسکا ییالقی  :م۶ص1۲1
توسل به روشهای متقلبانه و: ...
اخالق ص3
توسل به وسایل متقلبانه  :اخالق
ص5
توسل به وسایل متقلبانه  :ق
ص(99الف)
توصیف الیه  :م7ص[ 1۲حفاری]
توف  :زص19
توف  :م5ص4۶
توف  :م۶ص1۲۲
توف  :م)139۲(۸ص14
توف  :م)139۸(۸ص35
توف آتشفشاین  :م۶ص1۲۲
توفال سقف  :م5ص41
توقف  :گ ص5
توقف  :م1۲ص4۸
توقف عملیات جوشکاری  :م11
ص1۲
توقف عملیات ساختماین  :م۲
ص73 ،7۲ ،70
توقف کار  :ق ص(99الف)
توقف نیرو  -تنش  :م9ص۶۶
توقفگاه  :م1۲ص۸
توکار  :م11ص۸4
توکار  :م۲۲ص۶۸
توکار  :م)139۲(۸ص۲9
توکار  :م)139۸(۸ص59 ،53
تولید  :م5ص1۲5 ،4
تولید بتن  :م9ص4۶3
تولید قطعات بتین پیش ساخته :
م11ص55

عمران (نظارت) /گردآوری :مهندس سید جمال پورصالحان


















































تولید کننده  :م11ص71 ،۶۸
تولید کننده  :م5ص1۶1 ،۸1
تولید کننده  :م9ص۶۶
تولیدکنندگان  :م5ص3
تومازاییت  :م9ص51۲
تونل  :زص۸۲
تونل  :م5ص1۸۲ ،9۲
تونل باد  :م۶ص140 ،74
تونل تاسیسات شهری  :زص۸۲
تونل کم عمق  :زص۸۲
تویسرکان  :م۶ص100
ته گیر  :رج ص۸5
ته نشین  :م)139۸(۸ص۲9
ته نشیین آهک  :م5ص1۸
ته نشیین گردوغبار  :م۲1ص9۲
تهاجم احتمایل دشمن  :م۲1ص17
تهاجم شیمیایی  :م5ص۶
تهاجم کلرید  :م11ص100
تهاجم گرمایی  :م5ص104 ،10۲
تهاجم موریانه  :م)139۸(۸ص41
تهدید طبیعی  :م۲1ص[ 1بند -1-۲1
]۲
تهدید غیر طبیعی  :م۲1ص[ 1بند
 ۲1-1-1و ]۲
تهدیدات  :م۲1ص104
تهران  :م۶ص100 ،47
تهویه  :رج ص50 ،4۲
تهویه  :زص11۸ ،11۶ ،110 ،10۸
تهویه  :م1۲ص،۲9 ،۲5 ،1۶ ،15
۶9 ،41
تهویه  :م۲1ص[ 93بند ]۲-۲-7-۲1
تهویه  :م۲۲ص،4۲ ،30 ،۲3 ،14 ،4
7۶ ،۶۶
تهویه  :م5ص1۶0 ،۲4
تهویه  :م۶ص1۸
تهویه آزاد  :م۲۲ص4
تهویه طبیعی  :م۲۲ص۲9
تهویه کننده  :م1۲ص39
تهویه مصنوعی  :م1۲ص7۸
تهویه مطبوع  :زص۶5
تهویه مطبوع  :م1۲ص75
تهویه مطبوع  :م۲1ص[ 93 ،13بند
[ 94 ،]۲1-7-۲-1-11بند -3-۲-7-۲1
]4
تهویه مطبوع  :م5ص101
تهویه مطبوع آیب  :زص۶5
تهویه مکانییک  :م۲۲ص75 ،۲9
تهویه مکانییک  :م۶ص95
تهویه موضعی  :م1۲ص۲۲
تهویه هوا  :م1۲ص۶۸
تهویه هوا  :م5ص4۲
تهویه هوا  :م۶ص95
تهیه آیین نامه اجرایی قانون نظام




































مهندیس و کنترل ساختمان  :ق
ص34
تهیه کننده طرح و :...م۲ص۲4 ،1۶
تهیه کننده مشخصات فین پروژه :
م9ص507
تهیه لوازم حفاظت فردی :
م1۲ص۲7
تهیه مدارک  :م۶ص117
تهیه مصالح  :م10ص۲57
تهیه نقشه اجرایی  :م10ص۲57
تهیه نقشه ساخت  :رج ص31۲
تیپ  :گ ص۲۲ ،۲
تیپ  :م11ص[ ۸9بند ]44-7-5-11
و [ 7۸بند ( ]1-3-5-11سه بعدی)،
[ 99بند ( 1-3-7-۶-11تونیل)]
تیپ  :م11ص99
تیپ  :م۶ص93
تیپ  : 1م9ص59۶
تیپ  1تا  : ۸م9ص 595
تیپ  : 3م9ص۶00
تیپ  : 4م9ص۶0۲
تیپ  : 5م9ص۶04
تیپ  : ۶م9ص۶05
تیپ  : 7م9ص۶07
تیپ  : ۸م9ص۶09
تیپ بندی تیر  :م9ص 595
تیپ پانل  :م11ص۸9
تیپ خاک  :م9ص594
تیپ طبقات  :م11ص9۸
تیپ فوالد  :م11ص۲۸
تیپ نقشه برداری  :گ ص۲۲
تیتان  :رج ص۸۶ ،۸4
تیتانات پتانسیم  :رج ص۸۲
تیتانیوم  :رج ص94 ،۸۲
تیتانیوم  :م5ص،157 ،1۲۲ ،1۸
1۸0 ،17۲ ،170 ،1۶5 ،1۶4
تیر  -دال  :م9ص۲50 ،1۸7 ،157
تیر  -دال متیک به زمین  :م9ص49
تیر  -قاب  :م9ص1۸۶
تیر (فوالدی)  :م10ص،57 ،5۶ ،15
،1۲4 ،1۲۲ ،11۲ ،9۸ ،97 ،93 ،59
،1۶۸ ،150 ،145 ،14۲ ،141 ،1۲5
[ 191 ،1۸9 ،1۸7تغییر شکل]19۲ ،
[ارتعاش]،۲0۶ ،۲04 ،۲03 ،19۸ ،
 ۲13 ،۲11و [ ۲14قاب معمویل]،
۲۲1 ،۲۲0 ،۲1۸ ،۲17 ،۲1۶ ،۲15
[لنگر خمیش]،۲۲4 ،۲۲3 ،۲۲۲ ،
،۲33 ،۲31 ،۲30 ،۲۲9 ،۲۲7 ،۲۲5
[ ۲35خارج از ناحیه پیوند]،۲3۶ ،
،۲47 ،۲4۶ ،۲45 ،۲44 ،۲43 ،۲4۲
،۲54 ،۲53 ،۲5۲ ،۲51 ،۲50 ،۲4۸
،۲۸1 ،۲۸0 ،۲79 ،۲۶3 ،۲59 ،۲55
۲97 ،۲9۶ ،۲۸5 ،۲۸4 ،۲۸۲
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تیر  :پ۶ص10
تیر  :پ۶ص17
تیر  :پ۶ص،۲7 ،۲۲ ،17 ،10 ،۲
،5۲ ،50 ،49 ،4۸ ،47 ،43 ،4۲ ،۲9
53
تیر  :رج ص،۲۲3 ،311 ،۲11 ،1۶4
[ 345 ،339 ،313موقعیت جوش]،
،403 ،401 ،3۶4 ،359 ،351 ،34۶
،417 ،41۲ ،411 ،40۸ ،407 ،40۶
،434 ،4۲9 ،4۲7 ،4۲۶ ،4۲3 ،4۲1
،450 ،449 ،44۸ ،441 ،437 ،43۶
،477 ،4۶3 ،4۶0 ،45۸ ،45۲ ،451
،491 ،4۸۸ ،4۸5 ،4۸4 ،4۸3 ،479
49۲
تیر  :زص ث ،خ ،ش،۲9 ،9 ،4 ،
197 ،51 ،3۲
تیر  :م11ص،33 ،۲5 ،1۶ ،10 ،7
۸5 ،۶1 ،5۲ ،51
تیر  :م1۲ص7۲ ،71 ،59
تیر  :م۲1ص ۶3و [ ۶4ضریب
تبدیل /جدول][ ۶۸ ،جدول -5-۲1
[ 7۶ ،70 ،۶9 ،]4ظرفیت نهایی]
تیر  :م۲۲ص19
تیر  :م5ص۲4
تیر  :م۶ص107 ،34 ،۲0 ،17
تیر  :م7ص3۶ ،۲0
تیر  :م)139۸(۸ص،5۲ ،51 ،۲0
،۸3 ،74 ،73 ،71 ،۶9 ،۶۸ ،۶3 ،5۸
147 ،1۲7 ،103 ،۸۶ ،۸5 ،۸4
تیر  :م9ص،۲7 ،1۸ ،15 ،14 ،10
،49 ،47 ،4۲ ،41 ،40 ،35 ،۲9 ،۲۸
،91 ،۸9 ،۸۶ ،۸4 ،۸3 ،۸1 ،7۶ ،7۲
،114 ،110 ،100 ،99 ،9۸ ،9۲
،1۶۲ ،15۸ ،157 ،15۶ ،144 ،11۸
،1۸1 ،179 ،177 ،175 ،170 ،۲۶7
،1۸7 ،1۸۶ ،1۸5 ،1۸4 ،1۸4 ،1۸۲
،19۶ ،195 ،194 ،193 ،190 ،1۸9
،۲۶5 ،۲5۶ ،۲50 ،۲۲3 ،۲05 ،۲01
،337 ،۲90 ،۲۸9 ،۲70 ،۲۶7 ،۲۶۶
،344 ،343 ،34۲ ،341 ،339 ،33۸
،359 ،35۸ ،357 ،354 ،353 ،35۲
،373 ،37۲ ،3۶5 ،3۶4 ،3۶3 ،3۶۲
،391 ،3۸9 ،377 ،37۶ ،375 ،374
،44۲ ،43۲ ،431 ،417 ،41۶ ،415
،53۶ ،534 ،533 ،53۲ ،479 ،4۶۸
۶13 ،۶11 ،594 ،5۸۶ ،5۶1 ،53۸
تیر  Hشکل  :م5ص154
تیر  Iشکل  :م10ص۲5۶
تیر  Iشکل  :م5ص154 ،1۲۸
تیر  Iشکل پیش ساخته بتین :
م11ص[ ۶0رواداری]
تیر  Iشکل چویب  :م5ص140
تیر  Tشکل  :م9ص،14۸ ،۸۸ ،۸5
373 ،194
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تیر  Tشکل پیش ساخته بتین :
م11ص[ ۶0رواداری]
تیر  Tشکل منفرد  :م9ص۸5
تیر اره شده بتین  :م9ص493
تیر اصیل  :م۶ص34
تیر اصیل  :م)139۸(۸ص1۲۸
تیر اصیل  :م9ص509 ،4۶9 ،4۶۸
تیر اصیل سقف  :م)139۲(۸ص74
[بنایی غیر مسلح]
تیر اصیل سقف  :م)139۸(۸
ص1۲7 ،1۲3
تیر آهن  :رج ص334
تیر آهن  :م5ص149
تیر آهن  : 1۲م5ص149
تیر آهن گرم نور دیده بال نیم پهن
 :م5ص14۸
تیر آهن نمره  : 10زص،113 ،107
114
تیر با ارتفاع زیاد  :م9ص۲03
تیر با انحنای افقی  :م10ص۲۸1
[رواداری]
تیر با انحنای افقی  :م11ص۲3
تیر با بال فوقاین زبانه شده :
م10ص1۶7
تیر با تکیه گاه ساده  :م۶ص5۲
تیر با تکیه گاه ساده  :م9ص55۲
تیر با جان سوراخ دار متوایل (النه
زنبوری)  :م10ص۲14 ،۲13
[متوسط][ ۲۲0 ،ویژه]۲۲4 ،
[مهاربند]
تیر با سخیت نسیب زیاد  :م9
ص۲50
تیر با شکل پذیری زیاد  :م9
ص3۶5
تیر با شکل پذیری متوسط  :م9
ص354
تیر با مقطع غیر فشرده  :م۲1
ص[ 70جدول ]۶-5-۲1
تیر با مقطع فشرده  :م۲1ص70
[جدول ]۶-5-۲1
تیر با مقطع کاهش یافته  :رج
ص45۸ ،457
تیر با مقطع کاهش یافته :
م10ص۲43 ،۲41
تیر با مقطع متغیر  :م9ص۲04
تیر با مقطع مختلط  :م10ص134
تیر با مقطع یک نواخت :
م)139۸(۸ص۸4
تیر با مقطع یکنواخت منشوری :
م9ص339
تیر باربر  :م9ص197
تیر باربر جانیب  :م10ص۲17 ،۲10
تیر باربر جانیب لرزه ای :











































م10ص۲1۲
تیر باربر محیطی  :م11ص5۲
تیر باریک شونده  :م9ص۲04
تیر باسکویل  :م9ص،۲5۶ ،۲50
۲57
تیر بال دار  :م9ص195
تیر بتن آرمه در داخل دال متیک به
زمین  :م9ص407
تیر بتین  :پ۶ص17
تیر بتین الیافی  :م9ص۲01
تیر بتین تحتاین  :پ۶ص13 ،۶
تیر بتین فوقاین  :پ۶ص13 ،۶
تیر بتین مرکب  :م9ص19۸
تیر بدون بال  :م9ص195
تیر بنایی  :م)139۸(۸ص۸3
تیر بنایی مسلح  :م)139۸(۸ص۸4
تیر بین تکیه گاه  :م9ص،1۶0 ،159
1۸3 ،1۸۲ ،175
تیر پخیش  :م11ص5۶
تیر پلکاین  :م9ص۲04
تیر پوسته  :م9ص۲۶۸
تیر پیراموین  :م9ص،595 ،594
،۶05 ،۶04 ،۶0۲ ،۶00 ،597 ،59۶
۶09 ،۶07
تیر پیراموین تیپ  : 1م9ص597
تیر پیراموین تیپ  : ۲م9ص599
تیر پیراموین تیپ  : 3م9ص۶01
تیر پیراموین تیپ  : 4م9ص۶03
تیر پیراموین تیپ  : ۶م9ص۶07
تیر پیش ساخته  :م9ص3۶۲ ،۲05
تیر پیوسته  :م10ص1۲7
تیر پیوسته  :م)139۸(۸ص۸4 ،۸3
تیر پیوسته  :م9ص،339 ،194
53۸ ،53۶
تیر پیوند  :زص35
تیر پیوند  :م10ص[ 19۸ناحیه
حفاظت] ۲31 ،۲01 ،تا [ ۲40قاب
مهاربند واگرا]
تیر پیوند  Iشکل  :م10ص،۲35
۲3۸
:
شکل
قوطی
پیوند
تیر
م10ص۲35
تیر پیوند کوتاه  :م5ص17۸
تیر تکیه گاه  :م9ص17۶ ،157
تیر تکیه گاه ضلع بلند دال :
م9ص5۸7
تیر تکیه گاه ضلع کوتاه دال :
م9ص5۸7
تیر تکیه گاهی  :م10ص1۲5
تیر تکیه گاهی  :م9ص1۸5
تیر تیغه (دیافراگم)  :زص،195 ،50
199 ،19۸ ،197
تیر تیغه  :م)139۸(۸ص۶۸ ،7










































تیر تیغه  :م9ص55۶ ،555 ،۸4
تیر تیغه با بازشو بزرگ  :م9ص55۶
تیر جعبه ای  :رج ص330
تیر جعبه ای پیش ساخته بتین :
م11ص 57و [ ۶0رواداری]
تیر چویب  :م)139۸(۸ص1۲۸
تیر چویب باربر  :م)139۸(۸ص41
تیر چویب سقف  :م)139۲(۸ص،74
75
تیر حمال  :زص11۸
تیر خارج از ناحیه پیوند  :م10
ص۲35 ،۲3۲ ،۲3۶
تیر داخیل  :م۶ص3۶
تیر داخیل  :م9ص،595 ،594 ،1۸3
،۶05 ،۶04 ،۶0۲ ،۶00 ،597 ،59۶
۶09 ،۶07
تیر داخیل بین تکیه گاه  :م9
ص1۶1 ،15۸
تیر داخیل تیپ  : 1م9ص59۶
تیر داخیل تیپ  : ۲م9ص59۸
تیر داخیل تیپ  : 3م9ص۶00
تیر داخیل تیپ  : 4م9ص۶0۲
تیر داخیل تیپ  : 5م9ص۶05 ،۶04
تیر داخیل تیپ  : ۶م9ص۶0۶
تیر داخیل تیپ  : 7م9ص۶09 ،۶0۸
تیر داخیل تیپ  : ۸م9ص۶11 ،۶10
تیر در بام  :م9ص53۶
تیر در تراز یپ  :م9ص407 ،40۶
تیر در دال  :م9ص157
تیر در سیستم تیر  -دال :
م9ص1۸7 ،157
تیر در قاب با شکل پذیری زیاد :
م9ص3۶1
تیر در قاب با شکل پذیری کم :
م9ص351
تیر در قاب با شکل پذیری متوسط
 :م9ص35۲
تیر در قاب خمیش ویژه  :رج
ص44۸
تیر در قاب خمیش ویژه  :م10
ص۲۲0
تیر در کف  :م9ص53۶
تیر درجا  :م9ص۲09 ،7۸
تیر درگاه  :م11ص[ 33بند ]۶-۲-11
تیر دو سر ساده  :م10ص19۲
تیر دو سر ساده  :م۲1ص۶۲
[شکل]7۲ ،
تیر دو سر گیردار  :م۲1ص7۲
تیر دوبل چویب  :م5ص139
تیر دوسر ساده  :م)139۸(۸ص74
تیر دهانه مهاربندی شده  :م10
ص۲۲9 ،۲۲4 ،۲۲5
تیر روی زمین  :م9ص،۲49 ،۲۲5
۲5۸ ،۲57 ،۲5۶ ،۲50
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صندوقه ای  :م9ص40۸ ،۲50
صنعت الکترونیک  :م5ص1۶3
صنعت ساخت و ساز  :م5ص173
صنعیت  :زص۶
صنعیت  :م۶ص۸4 ،3۲ ،۸
صنعیت  :م9ص5۲4
صنوبر  :م۶ص1۲۲
صوت  :م11ص4۶
صوت  :م5ص11۲
صویت  :رج ص۲59
صورت  :م5ص14۸ ،10
صورت بندی  :م5ص130
صورت جرز  :م)139۸(۸ص11۶
صورت حساب نهایی پیمان  :پیمان
ص51 ،50 ،۲1
صورت کارهای فین و مایل  :اخالق
ص3
صورت مجلس تحویل موقت :
پیمان ص3۶
صورت وضعیت (موقت)  :پیمان
ص51 ،4۸ ،34 ،33 ،31 ،1۲
صورت وضعیت  :اخالق ص3
صورت وضعیت  :پیمان ص51
صورت وضعیت قطعی  :پیمان
ص،47 ،45 ،39 ،3۸ ،33 ،3۲ ،۲۶
51 ،50
صورت هزینه  :م۲ص143
صورتجلسه مشترک  :دگ ص۲
صیقل  :م5ص115
صیقل  :م9ص5۲4
صیقل پذیر  :م5ص۶۸
صیقل دادین  :م5ص40
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ضابطه کنترل کننده  :م۲1ص۶۸
ضامن  :م1۲ص74 ،53
ضایعات  :م1۲ص۶۲
ضایعات  :م5ص105
ضایعات پشم معدین  :م5ص10۶
ضایعات حاصل از تخریب  :م1۲
ص۶3 ،۶۲
ضایعات روی  :م5ص15۶
ضایعات ساختماین  :م1۲ص،47
[ ۶۲تخریب]۶۶ ،
ضایعات صنعیت  :م5ص5۸
ضایعات مصالح قابل احتراق :
م1۲ص14
ضبط پروانه اشتغال  :ق ص10۲
ضخامت  :رج ص1۸۶
ضخامت  :م10ص3۲
ضخامت  :م5ص15۶ ،101 ،53













 :م)139۸(۸ص۶۸ ،49 ،۸
 :م9ص43 ،1۶
 : Sheathرج ص54
اتصال کالف  :م)139۸(۸

ضخامت
ضخامت
ضخامت
ضخامت
ص1۲0
ضخامت اسیم  :رج ص۲13
ضخامت اسیم  :م10ص101
ضخامت اسیم  :م)139۲(۸ص3۲
ضخامت اسیم  :م)139۸(۸ص9۲
ضخامت اسیم بال  :م)139۸(۸
ص97
ضخامت اسیم جرز  :م)139۸(۸
ص۸۸
ضخامت اسیم دیوار  :م)139۸(۸
ص۶9 ،50
ضخامت اسیم دیوار سازه ای
مسلح  :م)139۸(۸ص90
ضخامت اسیم یخ  :م۶ص71 ،70
ضخامت اعضا  :م9ص3۲5
ضخامت بال  :رج ص،354 ،1۶۶
5۲3 ،43۶
ضخامت بال  :م9ص194 ،۸5 ،۲5
ضخامت بال تیر  :رج ص،3۲3
4۲۶ ،413
ضخامت بال ستون  :رج ص4۲7
ضخامت بال سخت کننده  : Tرج
ص43۸ ،43۶
ضخامت بال و جان تیر و دیوار
پیش ساخته بتین (رواداری) :
م11ص۶0
ضخامت بتن بین حفره  :م9ص530
ضخامت بتن پاشیش  :م11ص،77
۸4 ،۸7 ،۸5
ضخامت بتن پوشش روی بلوک :
زص1۲3
ضخامت بتن دال رویه  :م9ص403
ضخامت بتن روی بلوک  :زص1۲3
ضخامت بتن رویه  :م9ص۲4۶
ضخامت بتن مقید کننده :
م9ص5۶1
:
مگر
بتن
ضخامت
م)139۲(۸ص49
ضخامت بند  :م)139۸(۸ص،7۶
115
ضخامت بند افقی و قائم دیوار :
م)139۲(۸ص5۲
ضخامت پوسته  :م)139۸(۸ص،30
34
:
آجر
پوسته
ضخامت
م)139۲(۸ص1۲
ضخامت پوسته بلوک سیماین :
م)139۲(۸ص13
ضخامت پوشش بتن  :م11ص۸3


































ضخامت پوشش بتن  :م9ص،71
۶۲1 ،50۸ ،471
ضخامت پوشش بتن آرماتور :
م9ص509 ،507 ،470 ،7۲
ضخامت پوشش بتن روی بلوک :
م)139۸(۸ص101
ضخامت پوشش بتین روی میلگرد :
م9ص509 ،4۶0
ضخامت یپ  :م۶ص10۸
ضخامت یپ  :م9ص1۲5
ضخامت پیشاین  :رج ص1۲5
ضخامت تسمه  :رج ص339
ضخامت تسمه سرپهن  :م10
ص44
ضخامت جان  :م)139۸(۸ص،30
34
ضخامت جان  :م9ص،130 ،10
397
ضخامت جان بلوک سیماین :
م )139۲(۸ص13
ضخامت جان پناه  :م)139۸(۸
ص1۲۲
ضخامت جان تیر  :رج ص413
ضخامت جان ستون  :رج ص،4۲4
4۲۶
ضخامت جان سخت کننده  : Tرج
ص437 ،43۶
:
معادل
جان
ضخامت
م)139۸(۸ص34
ضخامت جان معادل بلوک سیماین
 :م)139۲(۸ص13
ضخامت جان مقطع تیر پیوند :
م10ص۲39 ،۲3۸
ضخامت جدار لوله  :رج ص53۸
ضخامت جداره  :م11ص۶4
ضخامت جداره  :م9ص13۶
ضخامت جرز  :م)139۸(۸ص،۸۸
۸9
ضخامت جوش  :رج ص379 ،14۸
ضخامت جوش  :م10ص۲۸۸ ،14۶
ضخامت جوش انگشتانه و کام :
م10ص153
ضخامت جوش انگشتانه یا کام
توپر  :رج ص377
:
گوشه
جوش
ضخامت
م10ص[ ۲51ورق تیک جان]
ضخامت جوش گوشه تقوییت :
م10ص۲4۲
ضخامت جوش لب به لب :
م10ص۲۸۸
ضخامت حداقل دیافراگم بتین :
زص۲00
ضخامت حداقل شالوده سطحی :
م9ص۲55

عمران (نظارت) /گردآوری :مهندس سید جمال پورصالحان



































ضخامت دال  :م11ص101
ضخامت دال  :م ،94۸ص،1۲5
،15۸ ،157 ،14۶ ،145 ،144 ،1۲۸
،17۲ ،1۶7 ،1۶۶ ،1۶۲ ،1۶0 ،159
،531 ،530 ،4۶0 ،417 ،3۸5 ،344
5۸5 ،535 ،533 ،53۲
ضخامت دال بتین مختلط :
م10ص[ 1۲4 ،1۲۲با ورق فوالدی]
ضخامت دال پیش از مرکب شدن :
م9ص1۶1
ضخامت دال توپر  :م9ص53۲
ضخامت دال دوطرفه  :م9ص1۶0
ضخامت دال روی اجزای پرکننده :
م9ص۲1۲
ضخامت دال روی پرکننده :
م9ص174
ضخامت دال رویه  :م9ص40۲
ضخامت دیافراگم  :م9ص،۲40
399 ،۲4۸ ،۲45
ضخامت دیوار  :پ۶ص49
ضخامت دیوار  :زص،105 ،94 ،9۲
119 ،111 ،107
ضخامت دیوار  :م11ص100 ،9۶
ضخامت دیوار  :م5ص174
:
دیوار
ضخامت
م)139۸(۸ص11۶ ،115 ،11۲
ضخامت دیوار  :م9ص،۲۲5 ،43
،3۸0 ،379 ،۲34 ،۲33 ،۲۲۸ ،۲۲۶
547 ،54۶ ،545 ،530 ،3۸۲
:
باربر
دیوار
ضخامت
م)139۲(۸ص۶۸ ،50 ،3۲
ضخامت دیوار بتین سیستم : ICF
م11ص۶7 ،۶4
ضخامت دیوار پایه  :م9ص379
:
جداگر
دیوار
ضخامت
م)139۲(۸ص51
ضخامت دیوار زیر زمین :
م)139۸(۸ص114
ضخامت دیوار سازه ای  :زص100
ضخامت دیوار سازه ای :
م)139۸(۸ص50
ضخامت دیوار طبقه هم کف :
م)139۸(۸ص114
ضخامت دیوار غیرسازه ای :
زص103
ضخامت دیواره  :م9ص11۸ ،۲5
ضخامت دیواره مقطع تو خایل :
م9ص13۶
ضخامت رنگ  :م11ص15 ،14
ضخامت رنگ آمیزی قطعات
فوالدی  :رج ص3۶0
ضخامت رنگ آمیزی قطعات
فوالدی  :م10ص۲74 ،۲7۲
ضخامت روکش الکترود  :رج







































ص10۲ ،101
ضخامت ریشه (پیشاین)  :رج
ص،571 ،۲19 ،11۸ ،11۶ ،107
57۲
ضخامت ریشه  :م10ص۲77
ضخامت ریشه جوش شیاری :
م10ص۲7۶
ضخامت زبانه بریش  :م9ص،۲5
334
ضخامت زنگ آرماتور  :م9ص5۲4
ضخامت سخت کننده  :رج ص413
:
کننده
سخت
ضخامت
م10ص1۸9
ضخامت سخت کننده  :م9ص334
ضخامت سنجی بدنه مخزن :
م۲۲ص41
ضخامت سنجی رنگ  :رج ص3۶1
ضخامت شاتکریت  :گ ص۲1
ضخامت شالوده  :م9ص405
ضخامت شیشه جام  :م5ص114
ضخامت طراحی یخ  :م۶ص۶9
ضخامت طراحی یخ نایش از یخ
زدیگ باران  :م۶ص70
ضخامت عضو  :م9ص3۲۶ ،19 ،1۲
ضخامت عضو بتین  :م9ص300
ضخامت عضو سازه ای :
م)139۸(۸ص59
ضخامت عضو مهار کننده :
م9ص3۲1
ضخامت غالف جداره شمع :
م9ص411
ضخامت غالف فوالدی  :م9ص۲۶0
ضخامت فرآورده  :م5ص10۲
ضخامت فریض  :م9ص577
ضخامت فلز  :رج ص90 ،7
ضخامت فلز پایه  :رج ص۸7
ضخامت فلز مورد جوشکاری  :رج
ص[ 90الکترود]
ضخامت فوالد ( : )LSFم11ص۲9
ضخامت قطعه  :م10ص۸ ،7
ضخامت کاهش یافته دیوار :
م9ص54۸ ،547
ضخامت کتیبه  :م9ص،1۶5 ،1۶۲
1۶۶
ضخامت کف پوش  :م9ص،145
1۶0
ضخامت کف تمام شده بتن :
م9ص19۶
ضخامت کف ستون  :رج ص5۲9
:
قائم
کالف
ضخامت
م)139۸(۸ص1۲0 ،119
ضخامت کیل دال  :م9ص1۶0
ضخامت کیل سر شمع  :م9ص۲۶3
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ضخامت کم پوشش  :م7ص۶9
ضخامت گره  :م9ص5۶7
ضخامت گلوگاه موثر ( )teجوش
گوشه  :م10ص147
ضخامت گلوی پاس اول  :رج
ص14۸
ضخامت گلوی جوش  :رج ص۲۲3
ضخامت گلوی موثر برای جوش
شیاری با نفوذ نسیب  :رج ص379
ضخامت الیه اضافی  :م9ص549
ضخامت الیه جوش  :رج ص۸7
ضخامت الیه خاک  :زص۲۲ ،۲0
ضخامت الیه رنگ خشک :
م11ص15
ضخامت الیه عایق  :م11ص90 ،۶7
:
دیوار
مشخصه
ضخامت
م)139۲(۸ص30 ،31
ضخامت مصالح عایق کننده :
م9ص549
ضخامت مفتول الکترود  :رج
ص۶۲۸ ،۲00
ضخامت مالت  :م)139۸(۸ص54
ضخامت موثر  :رج ص391
ضخامت موثر  :م)139۲(۸ص5
ضخامت موثر  :م)139۸(۸ص،1۲
51 ،4۸
ضخامت موثر  :م9ص549 ،54۸
ضخامت موثر جوش شیاری :
م10ص14۶ ،145
ضخامت موثر جوش شیاری با
نفوذ نسیب  :رج ص109
ضخامت موثر دال  :م9ص،53۲
549
ضخامت موثر در دیوار معمویل :
م9ص545
ضخامت موثر دیوار  :م9ص545
ضخامت موثر دیوار و ستون :
م)139۲(۸ص30 ،۲9
ضخامت موثر گلو  :م10ص۲75
ضخامت موثر گلوی جوش  :رج
ص379
ضخامت موثر واقعی  :م9ص549
ضخامت میانقاب  :پ۶ص49
ضخامت نبیش نشیمن  :رج ص407
ضخامت نسیب  :م)139۸(۸ص11۲
ضخامت نما  :م)139۸(۸ص57
ضخامت نهایی  :م5ص97
ضخامت واشر  :م9ص309
ضخامت ورق  :رج ص[ 3۸پیش
گرمایش]،144 ،111 ،110 ،109 ،
،1۸۲ ،177 ،1۶1 ،15۲ ،151 ،145
3۲9 ،3۲3 ،319 ،313 ،1۸4
ضخامت ورق  :م10ص[ 157پیش

تنها مرجع فروش سایت  www.icivil.irمیباشد.

202








































گرمایش][ ...۲0۲ ،شکل پذیری
متوسط و زیاد][ ...۲۸ ،شکل
پذیری کم (معمویل)]
ضخامت ورق  :م11ص13 ،1۲ ،9
ضخامت ورق  :م۲۲ص41 ،40
ضخامت ورق  :م9ص309
ضخامت ورق اتصال  :م5ص145
ضخامت ورق انتهایی و اتصال به
تیر  :م10ص5۶
ضخامت ورق پای ستون  :رج
ص5۲5 ،5۲0
ضخامت ورق پر کننده  :رج
ص47۲
:
پیوستیگ
ورق
ضخامت
م10ص۲19
ضخامت ورق چشمه اتصال :
م10ص1۸9
ضخامت ورق کف ستون  :رج
ص515
ضخامت ورق لچیک  :م10ص۲4۶
ضخامت ورق مضاعف  :رج ص430
:
مضاعف
ورق
ضخامت
م10ص1۸9
ضخامت هسته بتین  :م11ص،۶4
۶۸ ،۶7
ضخامت هسته عایق  :م11ص7۸
ضخامت هواشنایس  :م۶ص71
ضخیم  :رج ص،۸۲ ،5۲ ،۲1 ،17
90
ضد اثر انگشت  :م5ص170
ضد اسید  :م5ص۶1 ،۶0 ،5۲
ضد انعکاس  :م5ص170
ضد انفجار  :م5ص113
ضد آب  :م5ص173 ،17۲
ضد آتش  :م9ص7۲
ضد باکتری  :م5ص1۶4
ضد باکتری  :م5ص5۲
ضد جلبک  :م5ص1۶5
ضد خراش نانو  :م5ص170 ،1۶۶
ضد رشد قارچ و باکتری :
م5ص17۲
ضد زنگ  :رج ص،۲57 ،۲5۸ ،19
3۶0
ضد زنگ  :م10ص۲74 ،۲7۲
ضد زنگ  :م5ص،153 ،14۸ ،۲7
179 ،155
ضد زنگ  :م)139۸(۸ص74
ضد زنگ الکیدی  :م10ص۲74
ضد سولفات  :م5ص۸
ضد سولفات فراویژه  :م5ص۸
ضد سولفات ویژه  :م5ص۸
ضد عفوین  :م1۲ص31 ،۲9
ضد عفوین  :م۲۲ص4۶














































ضد عفوین  :م5ص1۶4
ضد غبار  :م5ص171
ضد قارچ  :م5ص1۶5
ضد کف  :م5ص7۶
ضد گلوله  :م5ص113
ضد مه  :م5ص1۶4
ضد میکرویب  :م5ص173 ،15۸
ضد یخ  :گ ص۲۶
ضد یخ  :م)139۲(۸ص19
ضد یخ  :م)139۸(۸ص39
ضدمه  :م5ص170
ضرایب اطمینان متغیر  :گ ص13
ضرایب االستیسیته  :رج ص5۲۶
ضرایب ایمین جریئ بار :
م10ص190
ضرایب ایمین جریئ مقاومت :
م10ص190
ضرایب بار  :م10ص303
ضرایب بار و مقاومت  :م10ص،۲
4
ضرایب بازریس  :رج ص3۸0
ضرایب کاهش مقاومت  :زص5۲
ضرایب لرزه ای سازه دارای
میانقاب  :پ۶ص53
ضربات  :م5ص11۶
ضربات فیزییک  :م۲1ص[ 95بند
]۲1-7-۲-3-10
ضربان  :رج ص۲۶0
ضرباین  :رج ص۲75 ،۲59
ضربدری  :رج ص535 ،1۸7
ضربدری  :م)139۸(۸ص1۲3
ضربه  :پ۶ص۲۸
ضربه  :رج ص۲5۶ ،۲10 ،95
ضربه  :م10ص145
ضربه  :م1۲ص1۸
ضربه  :م11ص۸۶
ضربه  :م۲1ص13 ،90
ضربه  :م5ص،110 ،103 ،7۲ ،۲7
17۶ ،1۶5 ،149 ،14۸ ،1۲۸ ،1۲4
ضربه  :م۶ص10۶ ،۲۸
ضربه  :م)139۸(۸ص139 ،۶۶
ضربه  :م9ص،495 ،۲93 ،10۶ ،47
5۲1
ضربه انعکاس  :م۲1ص[ 4۸شکل
]۲1-3-15
ضربه انفجار  :م۲1ص[ ۶0بند -۲1
]5-1-۲
ضربه ای  :رج ص197
ضربه ای  :م5ص۶۶
ضربه ای  :م۶ص4۲ ،۲۸
ضربه ای  :م9ص۲94
ضربه ایزود  :رج ص۲5۶ ،۸3
ضربه آب  :م۶ص40










































ضربه به بتن  :م11ص۸7
ضربه زدن  :م1۲ص59
ضربه زلزله  :زص1۲3
ضربه زن  :رج ص319
ضربه ساختمان  :م۲۲ص۲0
ضربه ساختمان مجاور  :زص۲
ضربه شاریپ  :رج ص۲5۶
ضربه شدید  :م5ص151
ضربه قائم  :م۶ص۲9
ضربه قوچ گیر  :م۲1ص99
ضربه نایش از انفجار  :م۲1ص۸7
ضربه وسایل نقلیه  :م۶ص14
ضرر اقتصادی  :رج ص19۸
ضریب  Cدر نواحی باز  :م۶ص77
ضریب  Cدر نواحی بینابین محیطی
 :م۶ص7۸
ضریب  Cدر نواحی پرتراکم :
م۶ص7۸
ضریب  : C*pم۶ص۸3
ضریب  : CgCpم۶ص ۸3تا 94
ضریب  : Rdزص1۸3
ضریب  Ryتولیدات فوالد :
م10ص199
ضریب  : βcم9ص5۶0
ضریب  βsدر بست  :م9ص5۶0
ضریب اتکایی زبانه بریش :
م9ص31
ضریب اثر ابعاد  :م9ص31
ضریب اثر اندازه  :م9ص55۸
ضریب اثر بازشو  : Cpiم۶ص،7۶
9۶ ،95 ،۸1
ضریب اثر تغییر سرعت :
م۶ص13۲ ،131 ،77 ،7۶
ضریب اثر تندباد  :م۶ص،79 ،7۶
13۲ ،94 ،۸0
ضریب اثر تندباد و فشار :
م۶ص۸0
ضریب اثر شیب  :م۶ص51
ضریب اثر گروهی شمع  :م7ص59
ضریب اثر لبه شکست مخروطی
بتن  :م9ص33 ،3۲
ضریب اجزای معماری  :زص۶۲
ضریب احتمال آسیب دیدیگ نایش
از نصب  :م7ص43
ضریب ارتجاعی  :پ۶ص4۸ ،47
ضریب ارتجاعی دینامییک بتن :
م9ص345
ضریب ارتجاعی مصالح فوالدی :
م10ص ۲00000[ ۶مگاپاسکال]
ضریب ارتفاع  :م۶ص70
ضریب ارزشیایب  :انتظایم ص۸
ضریب ازدیاد حجم رطوبیت :
م)139۸(۸ص4۲

عمران (نظارت) /گردآوری :مهندس سید جمال پورصالحان

































ضریب اصطکاک  :پ۶ص5۲
ضریب اصطکاک  :م10ص1۶5
ضریب اصطکاک  :م5ص53
ضریب اصطکاک  :م9ص،139 ،31
403 ،140
ضریب اصطکاک مصالح بالشتک
اتکایی  :م9ص۲۸۶
ضریب اصالح  :م9ص،۲9۶ ،5۶
4۲۸ ،4۲5 ،315 ،30۸ ،30۶
ضریب اصالح اندود میلگرد :
م9ص433
ضریب اصالح برای مهار گروهی :
م9ص3۲1
ضریب اصالح تاثیر اندازه :
م9ص1۲0
ضریب اصالح ترک خوردیگ بتن :
م9ص30۸
ضریب اصالح خروج از مرکزیت :
م9ص315 ،30۸
ضریب اصالح سخیت دینامییک یپ :
زص۲0۸
ضریب اصالح سیم آجدار جوش
شده  :م9ص434 ،433
ضریب اصالح سیمان  :م9ص511
ضریب اصالح طول گیرایی :
م9ص4۲۶ ،33 ،3۲
ضریب اصالح طول گیرایی میلگرد
آجدار با قالب استاندارد در کشش
 :م9ص430
ضریب اصالح طول گیرایی میلگرد
آجدار سردار در کشش  :م9
ص43۲
ضریب اصالح طول گیرایی میلگرد
آجدار و سیم آجدار در کشش :
م9ص4۲7
ضریب اصالح طیف(:)Nزص17 ،14
ضریب اصالح کمانش پیچیش-
جانیب :م10ص[ ۶۲تعریف]۶3 ،
[عضو خمیش نامتقارن]I[ ۶9 ،
شکل][ ۸5 ،نبیش تک][ ۸۸ ،توپر]،
[ 105خمش و کشش همزمان]،
[ 10۶فشار و خمش همزمان]
ضریب اصالح محاسبه طول گیرایی
 :م9ص4۲9
ضریب اصالح محصور شدیگ :
م9ص۲۸
ضریب اصالح مقاومت موثر بتن در
بست  :م9ص55۸
ضریب اصالح مقدارسیمان با در
نظر گرفتن مواد مکمل سیماین :
م9ص511
ضریب اصالح ناهمواری زمین :
م۶ص13۲
ضریب اضافه مقاومت (: )Ωo
































زص5۶ ،53 ،41 ،33 ،31 ،۲۶
[روش ساده شده]،17۸ ،5۸ ،
1۸5 ،1۸3 ،1۸۲ ،1۸1
ضریب اضافه مقاومت  :م۲1ص75
:
مقاومت
اضافه
ضریب
م۶ص113 ،11۲
ضریب اضافه مقاومت  :م9ص،33
395 ،331 ،3۲9
ضریب اضافه مقاومت در مقطع
بحراین  :م9ص395
ضریب اضافه مقاومت سیستم
باربر جانیب لرزه ای  :م10ص،199
۲00
ضریب اطمینان  :زص ت
ضریب اطمینان  :م1۲ص77 ،73
ضریب اطمینان  :م۲۲ص57
ضریب اطمینان  :م7ص،41 ،۲9 ،3
۶۶ ،۶۲
ضریب اطمینان اتصال بین مهار و
نمای خاک  :م7ص43
ضریب اطمینان به روش تنش مجاز
در شرایط استاتییک  :م7ص[ ۲9یپ
سطحی]
ضریب اطمینان به روش تنش مجاز
در شرایط لرزه ای  :م7ص[ 31یپ
سطحی]
ضریب اطمینان بیرون کشیدیگ
مهار مسلح کننده  :م7ص43
ضریب اطمینان پایداری گود موقت
 :م7ص 19و ۲0
ضریب اطمینان تنش کشیش مجاز
مسلح کننده  :م7ص43
ضریب اطمینان جزیی  :م7ص43
ضریب اطمینان در برابر باالزدیگ
کف  :م7ص4۲
ضریب اطمینان در برابر روانگرایی
 :زص7۸ ،77
ضریب اطمینان در برابر زمین
لغزش  :زص۸1
ضریب اطمینان در مقابل روانگرایی
( : )Flزص77
ضریب اطمینان در مقابل لغزش،
واژگوین و برکنش کف ها :
م۶ص43
ضریب اطمینان در مقابل واژگوین :
زص5۶
ضریب اطمینان دیوار خاک مسلح :
م7ص4۲
ضریب اطمینان دیوار سپر گونه :
م7ص4۲
ضریب اطمینان دیوار صلب :
م7ص4۲
ضریب اطمینان دیوار وزین :
م7ص[ 41بند ]1-1-5-5-7
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ضریب اطمینان سازه  :م۲1ص75
ضریب اطمینان سازه نگهبان :
م7ص41
ضریب اطمینان شمع  :م7ص4۲
ضریب اطمینان شمع چویب :
م1۲ص73
ضریب اطمینان شمع در شرایط
استاتییک (روش تنش مجاز) :
م7ص۶۲
ضریب اطمینان طراحی یپ سطحی
 :م7ص۲9
ضریب اطمینان طراحی قالب :
م1۲ص]۲.5[ 73
ضریب اطمینان طراحی لرزه ای یپ
 :م7ص3۲ ،31
ضریب اطمینان ظرفیت باربری :
م7ص31
ضریب اطمینان عضو  :م۲1ص75
[جدول]
ضریب اطمینان فلزات  :م7ص43
[ب]1-
ضریب اطمینان قالب قطعات بتین :
م1۲ص]3[ 77
ضریب اطمینان کیل دیوار خاک
مسلح  :م7ص4۲
ضریب اطمینان مسلح کننده :
م7ص43
ضریب اطمینان موجود در برابر
لغزش تحت بار باد  :م۶ص97
ضریب اطمینان موجود در مقابل
واژگوین تحت بار باد  :م۶ص9۸
ضریب اطمینان مهار تزریقی :
م7ص4۲
ضریب افت مقاومت سنگ در آب
 :م)139۸(۸ص35
ضریب افزایش بار  :م7ص4
:
تغییرمکان
افزایش
ضریب
م)139۸(۸ص۶7 ،۲0
ضریب افزایش دینامییک (: )DIF
م۲1ص[ 53بند 54 ،]۲-3-4-۲1
[بند [ ۶3 ،]3-3-4-۲1بند -1-5-۲1
]4
ضریب افزایش سرعت نسیب :
م۶ص79
ضریب افزایش مقاومت (: )SIF
م۲1ص[ 5۲بند 54 ،]1-3-4-۲1
[بند [ ۶3 ،]3-3-4-۲1بند -1-5-۲1
[ ۸3 ،]4بند ]5-۶-۲1
ضریب افزاینده  : Cdم)139۸(۸
ص7
ضریب االستیسیته  :رج ص،155
15۶
ضریب االستیسیته بتن  :م9ص،5۸
57۸

تنها مرجع فروش سایت  www.icivil.irمیباشد.
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ضریب انباسط حراریت  :م5ص103
ضریب انبساط حراریت  :رج
ص15۶ ،155
:
حراریت
انبساط
ضریب
م)139۸(۸ص4۲ ،۲۲
ضریب انبساط حراریت آرماتور :
م9ص70
ضریب انبساط حراریت بتن :
م9ص59
ضریب انبساط حراریت خطی :
م5ص53
ضریب انبساط غیر قابل بازگشت :
م)139۸(۸ص۲۲
ضریب انبساط و انقباض حراریت :
م10ص193
ضریب انتقال حراریت  :م5ص17۸
ضریب اندازه  :م9ص4۲7
ضریب اندرکنش بین فنر  :م7ص۶0
ضریب اندود  :م9ص44۲
ضریب انسداد  :م۶ص153 ،15۲
ضریب اهمیت  :زص۲1 ،۲
ضریب اهمیت  :م۶ص70 ،7 ،۲
ضریب اهمیت بار باد  :م۶ص7۶
ضریب اهمیت بار برف  :م۶ص45
ضریب اهمیت بار زلزله : Ie
م۶ص109
ضریب اهمیت جز  :زص5۸
ضریب اهمیت ساختمان (: )I
زص33
:
ساختمان
اهمیت
ضریب
م)139۸(۸ص۲1
:
ساختمان
اهمیت
ضریب
م9ص104
ضریب اهمیت مربوط به گروه
بندی خطرپذیری  :م۶ص۸
ضریب ایمین  :م10ص۲
ضریب ایمین  :م7ص4
ضریب ایمین بارگذاری پله موقت :
م1۲ص]۲.5[ 54
ضریب ایمین برای بار و مقاومت
( : )LRFDم7ص4 ،3
ضریب ایمین راه شیبدار :
م1۲ص54
ضریب ایمین گذرگاه  :م1۲ص54
ضریب آرماتور محصور کننده :
م9ص430
ضریب آشفتیگ محیط  :م۶ص،13۲
134
ضریب بادگیری  :م۶ص150
ضریب بادگیری خرپا  :م۶ص147
ضریب بادگیری سطح مانع :
م۶ص14۸
ضریب بار  :زص5۲




































ضریب بار  :م۶ص۲ ،1
ضریب بار  :م9ص،101 ،37 ،5
337 ،19۸ ،107 ،10۶ ،10۲
ضریب بار  : Tم9ص10۶
ضریب بار باد  :م9ص104
ضریب بار جانیب فریض :
م10ص19
ضریب بار در طراحی یپ سطحی :
م7ص3۲ ،30 ،۲9
ضریب بار دینامییک  :م۲1ص،7۲
74
ضریب بار دینامییک برای انفجار با
فاصله  :م۲1ص[ 74شکل]
ضریب بار زنده  :م9ص495
ضریب بار مرده  :م۶ص1۲ ،11
ضریب بار و مقاومت (شمع) :
م7ص۶1
ضریب بار و مقاومت :م۶ص،4 ،3
14
ضریب بار و مقاومت در شرایط
لرزه ای  :م7ص[ 3۲یپ سطحی]
ضریب بارتابندیگ  :م5ص110
ضریب بارگذاری  :م7ص۶3 ،44
ضریب بازتاب  :زص۲0
ضریب بازتاب ساختمان (: )B
زص۲1 ،14 ،13
ضریب بازده حراریت  :رج ص17۶
ضریب بازدهی گروه شمع :
م7ص59
ضریب بازریس  :رج ص414 ،3۸0
:
جوش
بازریس
ضریب
م10ص۲54 ،154
ضریب بازشو  :م۶ص95
ضریب بتن سبک  :م9ص،4۲5
55۸
ضریب بریش جان  :م10ص95
ضریب برف گیری  :م۶ص49 ،45
ضریب برون محوری شکست
مخروطی بتن  :م9ص3۲
ضریب بزرگ نمایی ( : )Ajزص40
ضریب بزرگ نمایی ( : )Cdزص،33
4۶
ضریب بزرگ نمایی برای تغییر
مکان سمت سخت  :زص1۸۲
ضریب بزرگ نمایی توپوگرافی ()ST
 :زص۸3
ضریب بزرگ نمایی لنگر :
م)139۸(۸ص۲5
ضریب بزرگنمایی پیچیش  :زص۶0
ضریب بزرگنمایی توپوگرافی :
زص۸3
ضریب بیشینه آماری بار :
م۶ص133 ،13۲




































:

ضریب پسا (کشاین) ()Cd
م۲1ص[ 4۲جدول]41 ،40 ،
ضریب پسیت و بلندی زمین : Ct
م۶ص79 ،7۸ ،7۶
ضریب پالستیک (خمیری) جان :
م10ص۶۸ ،7۲
ضریب پواسون بتن  :م9ص59
ضریب پواسون مصالح فوالدی :
م10ص]0.3[ ۶
ضریب پوشش  :م9ص،430 ،4۲7
43۲
ضریب پیمان  :پیمان ص7 ،۶
ضریب تاثیر عمق  :م9ص۲53
ضریب تأثیر سوراخ  :م10ص90
ضریب تأخیر برش ( )Uبرای
اتصاالت اعضا کشیش  :م10ص،35
3۶
ضریب تبدیل بار یا سخیت :
م۲1ص[ ۶۲بند ]4-1-5-۲1
ضریب تبدیل برای اعضا یک طرفه
(تیر یا دال یکطرفه) با تکیه گاه
ساده  :م۲1ص[ ۶3جدول]
ضریب تبدیل به سازه یک درجه
آزادی معادل ارتجاعی-خمیری :
م۲1ص[ ۶۲بند ]4-1-5-۲1
ضریب تبدیل جرم  :م۲1ص۶۲
[بند ]4-1-5-۲1
ضریب تبدیل سخیت سازه یک
درجه آزادی معادل  :م۲1ص۶۶
[بند ]۶-1-5-۲1
ضریب ترک خوردیگ شکست
مخروطی بتن  :م9ص3۲
ضریب ترکییب  CgCpروی اجزاء
پوشیش بام  :م۶ص۸4
ضریب ترکییب  CgCpروی سازه
باربر اصیل  :م۶ص۸5 ،۸3
ضریب تشدید  :م10ص،۲1 ،1۸
300 ،۲3 ،۲۲
ضریب تشدید  :م)139۸(۸ص۲0
ضریب تشدید  :م9ص93
ضریب تشدید  : B1/ B2م10ص،15
،301 ،300 ،۲3 ،۲۲ ،۲1 ،1۸ ،17
30۲
ضریب تشدید اثر یپ-دلتا :
م10ص300
ضریب تشدید اضافه مقاومت :
م9ص33
ضریب تشدید بار  :م10ص۲
ضریب تشدید بار  :م9ص495
ضریب تشدید برش دینامییک :
م9ص33
ضریب تشدید طول موثر :
م10ص۲۲
ضریب تشدید لنگر  :م9ص94 ،۲9

عمران (نظارت) /گردآوری :مهندس سید جمال پورصالحان





































ضریب تصحیح  :م9ص431 ،31
ضریب تصحیح نیروی محوری :
م9ص334
ضریب تغییرات  :پ۶ص49
ضریب تقلیل ظرفیت  :م۲1ص۶3
[بند ]4-1-5-۲1
ضریب تقلیل مقاومت  :م7ص،4
44
ضریب تقلیل مقاومت خمیش :
م10ص74
ضریب تقلیل مقاومت خمیش :
م10ص75 ،74
ضریب تقلیل نیروی مقاوم در دیوار
سپر گونه  :م7ص44
ضریب تقید بست و گره :
م9ص5۶0
ضریب تکرار مربوط به طراحی
مجموعه ساختماین  :م۲ص7۸
ضریب تناسب میانقاب  :پ۶ص49
ضریب توان  :م۲۲ص۶1
ضریب توزیع  :م9ص1۸4 ،1۸۲
ضریب توزیع تنش  :م10ص1۶۸
ضریب ثابت مقطع  :م9ص14
ضریب جذب صوت  :م5ص،۲۶
۲7
ضریب جرم گسترده  :م۲1ص ۶3تا
[ ۶5جدول]
ضریب جرم متمرکز  :م۲1ص ۶3تا
[ ۶5جدول]
ضریب چگایل  :م5ص47
ضریب خروج از مرکزیت :
م9ص30۸
ضریب خزش ( : )φtم5ص17۸
ضریب خزش  :م7ص43
ضریب خزش  :م)139۸(۸ص،۲۲
4۲
ضریب خزش دربتن  :م9ص،57۸
579
ضریب خزش مبنا  :م9ص579
ضریب خوردیگ یا شیمیایی :
م7ص43
ضریب دار  :م)139۸(۸ص9۲
ضریب دار  :م9ص۲۶
ضریب رده فوالد  :م9ص4۲7
ضریب رفتار  :زص،35 ،۲1 ،1۲ ،۲
1۸4 ،70 ،5۲ ،37
ضریب رفتار  :م۶ص111
ضریب رفتار  :م)139۸(۸ص،۲3
139 ،۶۶ ،۲4
ضریب رفتار ساختمان (: )Ru
زص34 ،33
ضریب رفتار سازه  :زص1۸3
ضریب زلزله ( : )Cزص۲0۶ ،۲۸







































ضریب سخیت پیچیش  :م9ص1۸7
ضریب سخیت پیچیش مقطع تیر -
دال  :م9ص1۸1
ضریب سخیت شمع  :م7ص۶4
ضریب سخیت و بار  :م۲1ص ۶3تا
[ ۶5جدول]
ضریب شرایط دمایی:م۶ص50 ،45
ضریب شکست  :م5ص170
ضریب شکل  :م۶ص41
ضریب شکل  :م7ص۲7
ضریب شکل پذیری  :م۲1ص59
[بند [ ۶۶ ،]5-۲1بند ،]7-1-5-۲1
[ ۶۶بند ۶۸ ،۶7 ،]3-5-۲1
ضریب شکل پذیری سازه ارتجاعی
 خمیری  :م۲1ص[ ۶1بند -1-5-۲1]3
ضریب شکل طیف ( : )B1زص14
ضریب شیب  :م۶ص51 ،50 ،45
ضریب شیب بار  :م7ص۲7
ضریب شیب سطح زمین :
م7ص۲7
ضریب شیب کف یپ  :م7ص۲7
ضریب ضخامت شکست مخروطی
بتن  :م9ص33
ضریب ضربه  :م۲1ص[ ۸7مورد ]3
ضریب ضربه  :م۶ص۲۸
ضریب طول موثر  :م10ص،14
،۲9۶ ،۲93 ،11۸ ،50 ،4۸ ،۲1 ،1۶
30۲ ،۲97
ضریب طول موثر  :م9ص9۲ ،1۸
ضریب طول موثر اعضا فشاری :
م10ص۲93
ضریب طول موثر اعضا فشاری
قاب خمیش  :م10ص۲1
ضریب طول موثر اعضا فشاری
قاب مهار شده  :م10ص۲94
ضریب طول موثر اعضا فشاری
قاب مهار نشده  :م10ص۲9۶
ضریب طول موثر دیوار :
م9ص۲۲9
ضریب طول موثر ستون :
م9ص91
ضریب طول موثر ستون با شرایط
تکیه گاهی ایده آل  :م10ص۲93
ضریب ظرفیت باربری  :م7ص۲7
ضریب ظرفیت باربری زمین :
م7ص[ ۲7بند ]۲-5-3-۲-7
ضریب عمق  :م7ص۲7
ضریب عمق بلوک  :م9ص114
ضریب فرم  :زص199
ضریب فزاینده بار  :م)139۸(۸
ص4
ضریب فساد بیولوژییک  :م7ص43

205






























ضریب فشار  :م۶ص،۸1 ،۸0 ،7۶
14۶ ،9۶ ،۸3 ،۸۲
ضریب فشار افقی زمین  :م7ص17
ضریب فشار جانیب لرزه ای خاک :
زص۸4
ضریب فشار جزیئ  :م۶ص،150
151
ضریب فشار خارجی  :م۶ص،۸1
144
ضریب فشار داخیل  :م۶ص144
ضریب فشار و تندباد  :م۶ص۸3
ضریب کاهش  :م۶ص۲۶
ضریب کاهش اضافی سخیت
خمیش  :م10ص19
ضریب کاهش اندازه  :م۶ص،133
135
ضریب کاهش انفجار  :م۲1ص[ 41
شکل ]7-3-۲1
ضریب کاهش سخیت  :م10ص19
و [ ۲0تحلیل مستقیم]
ضریب کاهش سخیت پیچیش :
پ۶ص43
:
سربار
کاهش
ضریب
م)139۸(۸ص۲1
ضریب کاهش سربار  :م9ص10۲
ضریب کاهش طول واقعی (اسیم)
جوش  :م10ص149
ضریب کاهش ظرفیت  :م۲1ص۸7
ضریب کاهش فشار برای خرپا با
طول محدود  :م۶ص147
ضریب کاهش مقاومت  :زص5۲
ضریب کاهش مقاومت  :م10ص،3
،109 ،107 ،105 ،104 ،۶۲ ،4۶ ،4
،1۲3 ،1۲۲ ،1۲1 ،11۸ ،117 ،111
،۲51 ،۲50 ،1۶5 ،130 ،1۲۸ ،1۲7
[ 155 ،153 ،130 ،۲53در جوش]،
،177 ،174 ،17۲ ،1۶7 ،1۶۶ ،1۶4
،۲51 ،۲3۲ ،1۸۶ ،1۸4 ،1۸۲ ،1۸0
۲54 ،۲53 ،۲5۲
ضریب کاهش مقاومت  :م۶ص۲
ضریب کاهش مقاومت  :م7ص،3۲
۶۶
:
مقاومت
کاهش
ضریب
م)139۸(۸ص،۸۲ ،۸1 ،7۸ ،15 ،1۲
100 ،99 ،9۸
ضریب کاهش مقاومت  :م9ص،5
،10۸ ،107 ،101 ،51 ،31 ،۲0
،۲44 ،۲00 ،19۸ ،147 ،111 ،109
،331 ،330 ،303 ،301 ،۲۸۶ ،۲۶1
493 ،4۲5 ،349
ضریب کاهش مقاومت اتکایی :
م10ص131
ضریب کاهش مقاومت اتکایی :
م9ص137
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اعضای

ضریب کاهش مقاومت
کشش  -کنترل  :م9ص131
ضریب کاهش مقاومت برش
اصطکایک  :م9ص139
ضریب کاهش مقاومت بریش :
م10ص94
ضریب کاهش مقاومت بریش
طراحی پیچ  :م10ص۲50 ،171
[فلنجی]
ضریب کاهش مقاومت بریش گل
میخ  :م10ص13۸ ،13۶
ضریب کاهش مقاومت بریش
ناوداین  :م10ص13۸
ضریب کاهش مقاومت پیچیش :
م9ص19۸
ضریب کاهش مقاومت پیوند :
م10ص13۲
ضریب کاهش مقاومت در برش :
م9ص109
ضریب کاهش مقاومت در پایداری
داخیل دیوار خاک مسلح (مسلح
کننده)  :م7ص4۶
ضریب کاهش مقاومت در پیچش :
م9ص133
ضریب کاهش مقاومت در ستون :
م9ص541
ضریب کاهش مقاومت در شرایط
استاتییک (حالت حدی نهایی) :
م7ص۶3
ضریب کاهش مقاومت سازه
سپر/
وزین/
(دیوار
نگهبان
:
کننده)
مسلح
شیرواین/
م7ص...44
ضریب کاهش مقاومت شمع در
شرایط استاتییک  :م7ص۶3
ضریب کاهش مقاومت طراحی یپ
سطحی  :م7ص31
ضریب کاهش مقاومت کشیش گل
میخ  :م10ص13۸ ،137
ضریب کاهش مقاومت محوری
فشاری برای شمع  :م9ص۲۶۲
ضریب کاهش مقاومت مهار :
م9ص30۲ ،301
ضریب کاهش نیرو  :م۶ص14۶
ضریب کاهش نیرو بر سطح
محافظت شده  :م۶ص14۸
ضریب کاهش نیروی مقاوم در
خاکریز و شیرواین  :م7ص45
ضریب کاهش نیروی مقاوم در
دیوار خاک مسلح  :م7ص45
ضریب کاهیش ( : )Ceم۲1ص41
[شکل ]۸-3-۲1
:
مقاومت
کاهیش
ضریب
م10ص1۶4 ،1۶۲




































ضریب کاهندیگ  :رج ص۲7۸ ،۲75
ضریب کاهنده  :پ۶ص49
ضریب کرنش خزش مبنا :
م9ص579
ضریب کرنش خزش نهایی :
م9ص5۸1
ضریب کرنش خزیش  :م9ص579
ضریب کرنش خزیش مبنا :
م9ص579
ضریب کمانش بریش ورق جان :
م10ص9۶
ضریب گسیل  :م5ص15۸
ضریب الغری  :م10ص،40 ،39
۲۲۸ ،۲۲4 ،55 ،54 ،49 ،41
ضریب الغری  :م9ص547
ضریب الغری اصالح شده :
م10ص54
ضریب الغری بست مورب :
م10ص57
ضریب الغری حاکم  :م10ص۲۲۸
ضریب الغری حداکثر عضو فوالدی
فشاری  :م10ص49 ،4۸
ضریب الغری حداکثر عضو کشیش
 :م10ص34
:
ستون
الغری
ضریب
م)139۸(۸ص140
ضریب الغری ستون  :م9ص541
ضریب الغری عضو فشاری فوالدی
 :م10ص4۸
ضریب الغری موثر  :م10ص،55
5۸ ،57
ضریب الغری مهاربند فشاری :
م10ص۲۲۸
ضریب لرزه ای  :م7ص31
ضریب لرزه ای اجزای مکانییک و
برقی  :زص۶5
ضریب لنگر خمیش  :م9ص15۸
ضریب لنگر مثبت  :م9ص5۸9
ضریب لنگر منفی  :م9ص5۸۸
:
شدیگ
محصور
ضریب
م)139۸(۸ص۲5
:
شدیگ
محصور
ضریب
م9ص44۲ ،435
ضریب محل مهار  :م9ص،430
43۲
ضریب معرف  :م9ص۲۸
ضریب مقاومت  :م5ص9۲
ضریب مقاومت  :م۶ص3 ،۲
ضریب مقاومت  :م7ص،31 ،30
۶3 ،...44 ،3۲
ضریب مقاومت  :م9ص۲۶1
ضریب مقاومت بتن  :م9ص،1۸
43۲ ،430 ،3۶9






































گسیختیگ

مقاومت
ضریب
پیوستیگ بتن  :م9ص3۲
ضریب مقاومت گسیختیگ شکست
مخروطی بتن  :م9ص3۲
ضریب مقیاس  :زص۲3
ضریب مورد استفاده برای سازه
مشابه
غیر
ساختماین
غیر
ساختمان  :زص73
ضریب مورد استفاده برای سازه
غیر ساختماین مشابه ساختمان :
زص71
ضریب موقعیت  :م۶ص۲4
ضریب موقعیت  :م9ص4۲7
ضریب موقعیت عضو برای بار زنده
 :م۶ص3۶
ضریب نامعیین سازه ( : )ρزص،۲۶
5۸ ،50 ،30 ،۲9
ضریب نامعیین سازه  :م9ص104
ضریب نرم شدیگ سنگ در آب :
م)139۲(۸ص14 ،15
ضریب نیرو  :م۶ص،144 ،143
15۲ ،151 ،145
ضریب نیروی  : Cfم۶ص14۲
ضریب نیروی عمودی : Cn
م۶ص14۲
ضریب نیروی ممایس : Ct
م۶ص14۲
ضریب وابسته به زمان  :م9ص31
ضریب وابسته به زمان بار دائیم :
م9ص340
ضریب هدایت حراریت  :رج
ص17۸
ضریب هدایت حراریت  :م5ص،5۸
،133 ،10۶ ،104 ،10۲ ،99 ،95
177
ضریب هم راستایی  :م۶ص73
ضریب هم راستایی باد : Cd
م۶ص9۶ ،7۶
ضریب یکنواخیت نمودار لنگر :
م10ص[ ۶۲اصالح کمانش]
ضریب : α1م9ص577
ضعف اطالعات  :ق ص(99ب)
ضعف بلوک  :م5ص7۸
ضعیف  :زص ث10 ،9 ،
ضعیف  :م۲۲ص71
ضعیف کردن تیر  :رج ص4۶3
:
تیر
مقطع
کردن
ضعیف
م10ص[ ۲1۶متوسط]۲۲3 ،
ضلع انتهایی  :م10ص150 ،149
ضلع بزرگ ساختمان  :م۲1ص۸3
[بند ۸5 ،]5-۶-۲1
ضلع بلند دال  :م9ص5۸7
ضلع کوتاه دال  :م9ص5۸7

عمران (نظارت) /گردآوری :مهندس سید جمال پورصالحان

































ضلع کوچک ساختمان  :م۲1ص۸3
[بند ۸5 ،]5-۶-۲1
ضلع گود  :م7ص9
ضمانتنامه انجام تعهدات  :پیمان
ص31
ضمائم آویزان به سازه  :م۲۲ص۲۲
ضمیمه  :م9ص۶
ضوابط اجزای غیر سازه ای
معماری  :پ۶ص1
ضوابط استفاده از بتن برای تقویت
دیوار سازه ای  :م)139۲(۸ص3۲
ضوابط انجمن آمریکایی مصالح و
آزمایش  :م9ص7
ضوابط بار  :م)139۸(۸ص137 ،۶5
ضوابط بار خودکرنیش در ترکیب
بار  :م9ص10۶
ضوابط بار زنده در ترکیب بار :
م9ص105
ضوابط بازریس ظاهری الکترود :
رج ص100
ضوابط بازشو در دیوار سازه ای
ساختمان بنایی  :زص9۸
ضوابط پذیرش اعضا  :م۲1ص۶7
[ب]
ضوابط پذیرش آزمایش خمش  :رج
ص۲47
ضوابط پذیرش بازریس پرتونگاری :
رج ص۲94
ضوابط پذیرش بازریس چشیم
جوش  :رج ص۲10
ضوابط پذیرش در آزمایش ذرات
مغناطیس  :رج ص۲5۸
ضوابط پذیرش در بازریس عیین :
رج ص۲11
ضوابط پذیرش عیوب داخیل جوش
 :رج ص 30۲و 303
ضوابط پذیرش عیوب در آزمایش
فراصویت  :رج ص۲7۸
:
مقاومت
پذیرش
ضوابط
م9ص4۸0
ضوابط تحلیل و طراحی سازه غیر
ساختماین غیر مشابه ساختمان و
متیک بر زمین  :زص۶9
ضوابط تحلیل و طراحی سازه غیر
ساختماین غیر مشابه ساختمان و
متیک بر سازه دیگر  :زص70
ضوابط تحلیل و طراحی سازه غیر
ساختماین مشابه ساختمان :
زص۶7
ضوابط تکمییل محاسبه اثرات بار
باد بر سازه ها  :م۶ص131
ضوابط خاص اجزای معماری :
زص۶۲
ضوابط خاص اجزای مکانییک و


































برقی  :زص۶5
ضوابط خاص طراحی سازه غیر
ساختماین  :زص71
ضوابط روش مقاومت کالفی :
م۲1ص[ ۸0بند ]4-۶-۲1
ضوابط زمین دارای شیب طبیعی :
زص[ 9۸شکل]
ضوابط ساختمان با مصالح بنایی
کالف دار  :زص۸7
ضوابط سنگ مصرفی  :م)139۲(۸
ص14
ضوابط شهرسازی  :ق ص[ 97الف]
ضوابط ضخامت جان و پوسته
بلوک دیواری  :م)139۲(۸ص13
ضوابط طراحی در برابر آتش :
م9ص5۲9
ضوابط طراحی دیوار سازه ای در
برش  :م9ص395
ضوابط طراحی دیوار سازه ای
شکل پذیر در خمش و بار محوری
 :م9ص397
:
ای
لرزه
طراحی
ضوابط
م10ص10
ضوابط طراحی لرزه ای اجزای
غیرسازه ای  :زص57
ضوابط طراحی لرزه ای سازه
ساختمان  :زص۲5
ضوابط طراحی لرزه ای سازه غیر
ساختماین  :زص۶7
ضوابط طرح مخلوط برای شرایط
محیطی خوردیگ نایش از کربناته
شدن  :م9ص510
ضوابط طرح مخلوط برای شرایط
محیطی خوردیگ نایش از یون
سولفات  :م9ص513
ضوابط طرح مخلوط و خواص بتن
برای شرایط محیطی در معرض یون
کلرید  :م9ص504
ضوابط عمویم  :م)139۸(۸ص47
ضوابط عمویم طراحی ساختمان ها
و سازه ها برای باد  :م۶ص97
ضوابط کیل طراحی دال :
م9ص15۸
ضوابط لرزه ای  :م9ص۲95
ضوابط موجود  :م۲۲ص10
ضوابط میلگرد در ستون و جرز :
م)139۲(۸ص39
ضوابط و جزئیات مسلح کردن برای
مناطق با خطر نسیب کم :
م)139۲(۸ص3۶
ضوابط و جزئیات مسلح کردن برای
مناطق با خطر نسیب متوسط :
م)139۲(۸ص40
ضوابط ویژه برای طراحی در برابر
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زلزله  :م9ص347
 ضوابط ویژه برای مناطق با خطر
نسیب زیاد و خییل زیاد :
م)139۲(۸ص41
 ضوابط هندیس گروه مختلف آجر
:
سیماین
بلوک
و
ریس
م)139۲(۸ص11
 ضوابط هندیس گروه های مختلف
آجر ریس و بلوک سیماین :
م)139۸(۸ص30
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طاق خشیت  :زص117
طاق زدن سیمان  :م5ص14
طاق ضریب  :زص،1۲0 ،119 ،117
19۶ ،1۲1
طاق ضریب  :م1۲ص[ ۶0تخریب]
طاق ضریب  :م5ص3۲
طاق ضریب  :م)139۲(۸ص5۸ ،57
طاقت  :م۲1ص[ 51بند ]1-4-۲1
طاقت  :م5ص7۲
طاقت بر اساس نمونه شیار دار :
م10ص۸
طاقت زخم  :رج ص37
طاقت ضربه ای مصالح  :رج
ص۲5۶
طاقت فوالد ساختماین  :م10ص۸
طاقت مصالح روی نمونه زخم دار :
م10ص14۲
طاقت نمونه زخم دار  :رج ص۲۲
طاقت نمونه زخم دار  :م10ص15۶
طاقت نمونه شیار داده شده :
م10ص۲01 ،۲00
طالقان  :م۶ص10۲
طبس  :م۶ص10۲ ،4۸
طبقات  :م9ص90
طبقات از قبل تعیین شده :
م۲1ص10۶
طبقات باالی پایه  :م۲1ص[ ۲5بند
]۲1-۲-3-3-9
طبقات زیرین  :م۲1ص107
طبقات فوقاین و تحتاین :
م9ص417
طبقه  :زص ث ،خ1۲۶ ،50 ،۶ ،
طبقه  :م10ص،300 ،۲14 ،19 ،1۸
303 ،30۲
طبقه  :م1۲ص۶0
طبقه  :م۲ص۸0
طبقه  :م۶ص۲5 ،۲4
طبقه  :م)139۸(۸ص،۲1 ،11 ،7
1۲۸ ،113 ،10۶ ،9۲ ،۶7 ،۶۶ ،5۲
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طبقه  :م9ص،۲۲1 ،۸۸ ،۸7 ،۲9
،599 ،59۸ ،597 ،59۶ ،594 ،۲۲۲
،۶05 ،۶04 ،۶03 ،۶0۲ ،۶01 ،۶00
۶11 ،۶10 ،۶09 ،۶0۸ ،۶07 ،۶0۶
طبقه اول  :م)139۸(۸ص113
طبقه اول  :م9ص۶15
طبقه آخر  :زص4۸
طبقه بندی الکترود  :م5ص151
طبقه بندی الکترود [ : ]AWSرج
ص100 ،۸0 ،۸5
طبقه بندی انواع کف بتین :
م9ص5۲1
طبقه بندی آرماتور از نظر شکل
پذیری  :م9ص۶3
طبقه بندی آرماتور با توجه به روش
ساخت  :م9ص۶۲
طبقه بندی ساختمان  :زص33
طبقه بندی ساختمان  :م۲۲ص7
طبقه بندی صالحیت  :ق ص...51
طبقه بندی صالحیت اشخاص
حقوقی در بخش طراحی و محاسبه
در هر رشته  :م۲ص1۲۸
طبقه بندی صالحیت اشخاص
حقوقی در بخش نظارت در هر
رشته  :م۲ص1۲9
طبقه بندی کف  :م9ص5۲۲
طبقه بندی مقطع فوالدی از منظر
کمانش موضعی  :م10ص۲4
طبقه بندی مقطع مختلط پر شده با
بتن از منظر کمانش موضعی :
م10ص114
طبقه بندی نوع خاک  :م7ص7
طبقه بندی نوع زمین :زص،1۸ ،17
19
طبقه بندی نوع زمین  :م۶ص109
طبقه جانیب  :م9ص3۸1
طبقه خییل ضعیف  :زص ث،10 ،9 ،
43 ،11
طبقه خییل نرم :زص ث،10 ،9 ،
43 ،11
طبقه دوم  :م)139۸(۸ص113
طبقه دوم  :م9ص۶1۶
طبقه زیر جان پناه  :م)139۸(۸
ص1۲۲
طبقه زیرین  :م)139۸(۸ص1۲0
طبقه سوم  :م9ص۶17
طبقه ضعیف  :زص ث10 ،9 ،
طبقه طره  :زص90
طبقه نرم  :زص ث10 ،9 ،
طبقه هم کف  :م)139۸(۸ص114
طبله  :رج ص35۶ ،173 ،17۲
طبله جان  :رج ص173 ،17۲
طبله کردن  :م10ص۲71










































طبیعت  :م۲1ص[ 3بند ]1-۶-1-۲1
طبیعی  :م5ص،1۲۲ ،9۶ ،7۲ ،45
137 ،1۲7
طبیعی  :م۶ص4۲
طراح  :دگ ص[ ۲وظایف در
گودبرداری]
طراح  :رج ص470 ،111 ،۲9
طراح:گ ص۲۶ ،۲3 ،19 ،1۸ ،13 ،1
طراح  :م11ص17 ،15
طراح  :م1۲ص7
طراح  :م۲ص1۶
طراح  :م5ص100 ،1
طراح  :م۶ص14 ،3
طراح  :م7ص53 ،۲0 ،19
طراح  :م9ص،10۲ ،101 ،3۶ ،7 ،۶
،4۶۸ ،4۶1 ،4۶0 ،451 ،433 ،33۲
594 ،494 ،49۲ ،491 ،4۶9
طراح تاسیسات  :م9ص474
طراح حقوقی  :م۲ص3۲
طراح دکوراسیون  :م5ص13۸
طراح ساختمان  :گ ص9
م7ص19
:
ساختمان
طراح
[گودبرداری]۲3 ،
طراح سازه  :م10ص۲75 ،۲5۸
طراح سازه  :م9ص47۶ ،474
طراح گودبرداری  :م7ص۲3
طراحان  :م5ص3
طراحان حقوقی ساختمان  :م۲
ص۲9
طراحب اتصال مهاربندی  :رج
ص479
طراحی  :رج ص57۲ ،571
طراحی  :گ ص13 ،1
طراحی  :م10ص،10 ،9 ،4 ،3 ،1
۲4 ،19 ،17
طراحی  :م11ص۸
طراحی  :م۲1ص[ 75گام ]3
طراحی  :م۲ص1۶
طراحی  :م۶ص،115 ،10۸ ،۲1
117
طراحی  :م)139۸(۸ص43 ،5
طراحی  :م9ص،193 ،1۶5 ،۲15
471 ،4۶۸ ،4۶7 ،4۶5
طراحی اتصال  :رج ص،399 ،397
457 ،400
طراحی اتصال  :م10ص193
طراحی اتصال اعضای بتین :
م9ص۲73
طراحی اتصال پای ستون  :رج
ص514
طراحی اتصال در اعضای بتین پیش
ساخته  :م9ص۲۸5
طراحی اتصال مقطع توخایل لوله و



































قوطی  :رج ص539
:
مهاربند
اتصال
طراحی
م10ص۲30
طراحی اتصال نبیش جان به تکیه
گاه (جوش  : )Bرج ص405
طراحی اتصال نبیش جان به تیر
(جوش  : )Aرج ص403
طراحی اتصاالت  :م10ص140
طراحی اجزا در سیستم سازه ای :
م9ص7۶
طراحی اجزا سیستم باربر لرزه ای
با مدل بست و بند  :م9ص555
طراحی اجزا سیستم قاب خمیش :
م9ص593
طراحی اجزا مرزی ویژه :
م9ص3۸3
طراحی اجزای سازه ای که جزیئ
از سیستم باربر جانیب نیستند :
زص51
ای
غیرسازه
اجزای
طراحی
ساختمان برای زلزله طرح :
م۶ص114
طراحی اعضا برای برش :
م10ص94
طراحی اعضا برای خمش :
م10ص۶0
طراحی اعضا برای نیروی کشیش :
م10ص34
طراحی اعضا فشاری با مقطع بدون
اجزای الغر  :م10ص47
طراحی اعضا کشیش  :م10ص...34
طراحی اعضای بنایی مسلح :
م)139۸(۸ص140
طراحی اعضای سازه  :م9ص45۲
طراحی افقی در باالی یپ  :زص7۸
طراحی االستیک  :رج ص4۲0
طراحی انفجاری  :م۲1ص51
طراحی اولیه مهار  :م7ص47
طراحی آرماتور  :م9ص15۸
طراحی آرماتور عریض  :م9ص37۲
طراحی آرماتور عریض در مناطق
بحراین  :م9ص3۶5
طراحی بام  :م9ص۸۶
طراحی بتن  :م9ص15۸
طراحی بر اساس حالت حدی بهره
برداری  :م10ص4
طراحی بر اساس حالت حدی
مقاومت  :م10ص۲
طراحی بر مبنای روش تنش مجاز :
م)139۸(۸ص140
طراحی برای بار کشیش :
م9ص305
طراحی برای بار محوری :
م9ص3۸0

عمران (نظارت) /گردآوری :مهندس سید جمال پورصالحان



































طراحی برای برش  :رج ص450
[قاب ویژه]451 ،
:
برش
برای
طراحی
م)139۸(۸ص147 ،94
طراحی برای برش  :م9ص،1۶7
۲44
طراحی برای برش خارج از صفحه :
م9ص۲31
طراحی برای برش داخل صفحه :
م9ص۲۲9
طراحی برای برش و یا پیچش :
م9ص353
طراحی برای برش و یا پیچش :
م9ص355
طراحی برای تامین مقاومت کافی :
م۶ص3
طراحی برای خمش  :رج ص449
[قاب ویژه]
طراحی برای خمش  :م9ص3۸0
طراحی برای فشار محوری و خمش
 :م)139۸(۸ص14۶
طراحی برای کشش محوری و
کشش خمیش  :م)139۸(۸ص14۶
طراحی برای لنگر خمیش و نیروی
محوری  :م9ص۲43
طراحی بریش  :م9ص۲43
طراحی به روش تنش مجاز :
م۶ص4 ،3
طراحی به روش تنش مجاز :
م)139۸(۸ص137
طراحی به روش مقاومت  :م۶ص،3
4
طراحی به روش مقاومت مجاز :
م۶ص3
طراحی پدافندی  :م۲1ص۶
طراحی پالستیک  :م9ص190
طراحی پوشش نما  :م۶ص۸۸
طراحی پوشش و اجزا بام :
م۶ص۸9
طراحی یپ  :زص41
طراحی یپ  :م۶ص113
طراحی یپ  :م7ص10
طراحی یپ  :م)139۸(۸ص،100
147
طراحی یپ ساختمان  :م۶ص۸7
طراحی یپ سطحی  :م7ص۲9
[روشها][ ۲5 ،مالحظات]31 ،
[مالحظات لرزه ای]
طراحی یپ عمیق  :م7ص51
طراحی پیچ  :م10ص۲51
طراحی پیچیش مقاطع درجا :
م9ص194
طراحی تابلو برق  :م۲1ص103






































طراحی تیر  :رج ص449
طراحی تیر  :م10ص۲15
طراحی تیر  :م)139۸(۸ص147 ،۸3
طراحی تیر  :م9ص،193 ،1۸4 ،۸۶
594 ،5۸۶
طراحی تیر پیوند  :م10ص۲3۲
طراحی تیر در قاب خمیش ویژه :
رج ص450
:
عمیق
تیر
طراحی
م)139۸(۸ص۸5
طراحی جرز  :م)139۸(۸ص۸۸
طراحی جوش  :رج ص371
طراحی جوش  :م10ص153
طراحی چند منظوره فضای باز :
م۲1ص[ 19شکل ]3-۲-۲1
طراحی حجم ساختمان  :م۲1ص۲۲
[بند ]1-3-۲-۲1
طراحی دال  :م)139۸(۸ص،101
14۸
طراحی دال  :م9ص15۸
طراحی دال برای برش دوطرفه :
م9ص1۸4
طراحی دال یک طرفه  :م9ص143
طراحی در برابر آتش سوزی :
م9ص5۲7
طراحی در برابر بار باد  :م۶ص75
طراحی در برابر زلزله  :م9ص347
طراحی در مقابل انهدام پیش
رونده  :م۲1ص [ ۸0شکل -۶-۲1
79 ،]1
طراحی در مقابل برش  :م9ص109
طراحی درز جوش  :رج ص،107
150
طراحی دیافراگم  :زص۲01 ،۲00
:
دیافراگم
طراحی
م)139۸(۸ص101
طراحی دیافراگم  :م9ص40۲ ،۲4۲
طراحی دیوار  :پ۶ص3
طراحی دیوار  :م۶ص۸۸
طراحی دیوار  :م)139۸(۸ص۸9
طراحی دیوار باربر در سیستم ICF
 :م11ص۶9
طراحی دیوار بتن آرمه  :م9ص۲۲5
طراحی دیوار برای بار خارج از
صفحه  :م)139۸(۸ص9۲
طراحی دیوار برای بار درون صفحه
 :م)139۸(۸ص94
طراحی دیوار برای لنگر خمیش و
نیروی محوری  :م)139۸(۸ص94
طراحی دیوار برای نیروی برش :
م)139۸(۸ص94
طراحی زبانه بریش  :م9ص،33۲
333
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طراحی ژئوتکنییک  :م7ص۶7 ،5 ،3
:
ساختمان
ساختار
طراحی
م5ص174
طراحی ساختمان  :م۲ص۲3
طراحی ساختمان  :م۶ص۲۲ ،9
طراحی ساختمان از دیدگاه پدافند
غیرعامل  :م۲1ص[ 9بند -1-۲1
7 ،10 ،]11
:
بنایی
ساختمان
طراحی
م)139۲(۸ص34
طراحی ساختمان بنایی مسلح :
م)139۸(۸ص۶4
روش
به
ساختمان
طراحی
عملکردی  :م۶ص115
طراحی ساختمان و سازه برای باد :
م۶ص97
طراحی ساده ساختمان بتین :
م9ص593
طراحی سازه  :پ۶ص53
طراحی سازه  :زص1۸۲
طراحی سازه  :م11ص4۸
طراحی سازه  :م9ص55 ،۶
طراحی سازه ای  :م۶ص41
طراحی سازه ای شمع  :م7ص۶7
طراحی سازه ای شمع به روش
طرح مقاومت  :م9ص۲۶1
طراحی سازه ای شمع به روش
مقاومت مجاز  :م9ص ۲59
طراحی سازه بر اساس مقاومت :
زص53
طراحی سازه پیش تنیده :
م۶ص15 ،1۲
طراحی سازه در برابر انفجار :
م۲1ص[ 51بند [ 59 ،]1-4-۲1بند
]۲1-5
طراحی سازه ساختمان برای زلزله
طرح  :م۶ص111
طراحی سازه لوله ای  :رج ص537
طراحی ستون  :م)139۸(۸ص۸7
طراحی ستون  :م9ص۶14
طراحی ستون بتن آرمه در حالت
نهایی مقاومت  :م9ص۲15
طراحی سخت کننده  : Tرج
ص435
طراحی سقف  :م)139۸(۸ص5۶
طراحی سقف تیرچه بلوک :
م)139۸(۸ص101
طراحی سقف تیرچه بلوک :
م9ص۶۲0
طراحی سیستم باربر جانیب :
م9ص41۸
طراحی سیستم دال دوطرفه :
م9ص157
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طراحی شالوده  :م9ص۶۲1 ،۲5۲
:
سطحی
شالوده
طراحی
م9ص۲53
طراحی شمع  :م7ص5۲ ،13
طراحی شمع  :م9ص ۲59
طراحی شهرها  :م۲1ص[ 3بند -۲1
]1-۶-1
طراحی طره لبه پایین بام :
م۶ص51
طراحی غیر متمرکز  :م۲1ص1۸
[بند ]1-۲-۲-۲1
طراحی فضای امن  :م۲1ص[ 7بند
[ 30 ،]۲1-1-9بند ]3-4-۲-۲1
طراحی فضای داخیل ساختمان :
م۲1ص[ 3بند ]۲-۶-1-۲1
طراحی قالب  :م9ص477
طراحی کف  :م9ص۸۶
طراحی گروه شمع  :م7ص۶0
طراحی گل میخ  :م10ص13۶
طراحی گودبردای  :م7ص19 ،17
طراحی لرزه ای  :رج ص4۲7
طراحی لرزه ای  :م10ص195 ،10
طراحی لرزه ای یپ سطحی :
م7ص31
طراحی لرزه ای سازه  :زص7۸
طراحی لرزه ای سازه ساختمان :
زص۲5
طراحی لرزه ای سازه غیر
ساختماین  :زص۶7
طراحی لرزه ای سقف کاذب :
پ۶ص3۶
طراحی لرزه ای قاب خمیش
متوسط  :م10ص۲14
طراحی لرزه ای قاب خمیش
معمویل  :م10ص۲1۲
طراحی لرزه ای قاب خمیش ویژه :
م10ص۲۲0
طراحی لرزه ای قاب مهاربندی
شده واگرا  :م10ص۲31
طراحی لرزه ای قاب مهاربندی
شده همگرای ویژه  :م10ص۲۲7
طراحی لرزه ای کف ستون :
م10ص۲09
طراحی لرزه ای وصله تیر :
م10ص۲10
طراحی متعارف (غیر لرزه ای) :
م10ص19۶
طراحی محوطه  :م۲1ص[ 17بند
]۲1-۲-۲
طراحی مخلوط بتن  :م5ص۸1
طراحی مستقیم  :م9ص،1۶۲ ،1۶1
۲57 ،175
:
ساختمان
معماری
طراحی









































م۲1ص[ ۲۲بند ]3-۲-۲1
طراحی مقطع  :م9ص10۸
طراحی مهار  :م7ص47
طراحی مهار  :م9ص،3۲7 ،۲9۶
333 ،331 ،330
طراحی مهندیس  :م)139۸(۸ص۲
طراحی ناحیه اتصال  :م9ص۲۶5
طراحی نشیمن انعطاف پذیر  :رج
ص40۸
طراحی نشیمن تقویت شده  :رج
ص413
طراحی نهایی مهار  :م7ص47
طراحی و محاسبه  :م۲ص1۲۶
طراحی ورق تقویت در اتصال
مستقیم تیر به ستون  :رج ص454
طراحی ورق کف ستون  :رج
ص515
طراحی وصله  :رج ص4۶5
طراحی وصله  :م10ص171
طرح  :م۶ص39
طرح  :م7ص۶۶
طرح اتصال مهاربندی  :رج ص479
طرح اختالط  :گ ص۲0
طرح اختالط  :م11ص7۶
طرح اختالط  :م5ص17۲ ،4۸
طرح اختالط بتن الیافی  :م5ص7۲
طرح ایمن  :م10ص11
طرح بتن خود متراکم شونده :
م5ص74
طرح بهینه  :م۲1ص[ 17بند -۲-۲1
]1
طرح تفضییل  :م۲1ص[ 17بند -۲1
]۲-1
طرح جوش  :رج ص134
طرح چوب  :م5ص79
طرح خطی  :م۲1ص[ ۲4بند -۲-۲1
]3-۲-3
طرح دار  :م5ص113
طرح دینامییک سازه فوالدی :
م۲1ص[ 57بند ]3-5-4-۲1
طرح شکایت واهی  :اخالق ص۸
طرح شهرسازی  :م۲ص...۸1
طرح طبیعی  :م5ص13۸
طرح عمیق تر  :م5ص110
طرح لرزه ای  :پ۶ص37
طرح لرزه ای  :رج ص4۸3
طرح لرزه ای اتصال صلب  :رج
ص447
طرح لرزه ای اتصال صلب تیر به
ستون  :رج ص4۶3
طرح مایه  :م۲1ص[ 17بند -۲-۲1
]1
طرح مخلوط  :م9ص،507 ،504
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طرح مخلوط بتن  :م5ص۶5
طرح مخلوط بتن  :م9ص،5۸ ،57
4۶۲ ،4۶1
طرح مخلوط بتن پلیمری :
م5ص7۶
طرح مخلوط بتن خود متراکم :
م5ص74
طرح مخلوط برای شرایط محیطی
خوردیگ نایش از یون سولفات :
م9ص513
طرح مشارکت  :م۲ص۸3
طرح معماری  :ق ص5۲
طرح مقاوم در برابر زلزله با
استفاده از روش بست و بند :
م9ص570
طرح مقاومت  :م9ص،111 ،50 ،4
۲۶1 ،19۸ ،193
طرح مقطع بتن آرمه  :م9ص11۲
طرح و اجرای ساختمان با مصالح
بنایی  :م)139۲(۸ص[ 0عنوان
مبحث]
طرح و اجرای ساختمان بنایی غیر
مسلح  :م)139۲(۸ص۶4
طرح و اجرای ساختمان بنایی
:
کالف
با
شده
محصور
م)139۲(۸ص4۶
طرح و اجرای صنعیت ساختمان :
م11ص[ 0عنوان مبحث]
طرح و ساخت ساختمان :
م۲ص۶0
طرح همسان (تیپ)  :ق ص3۲ ،۶4
طرف باز سکوی کار  :م1۲ص34
طرف دوم  :رج ص115 ،114
طرف شکایت  :ق ص103
طرف قرارداد مهندیس  :اخالق ص5
طره  :پ۶ص3۶
طره  :رج ص5۲0 ،1۸۶
طره  :زص90 ،73 ،۶3 ،۶۲ ،41 ،3
طره  :م10ص۲9۸
طره  :م۶ص10۶ ،90 ،5۸ ،51 ،34
طره  :م7ص35 ،17
طره  :م)139۸(۸ص،۶7 ،51 ،37
،10۸ ،107 ،101 ،۸4 ،74 ،71 ،70
1۲7 ،1۲۲
طره  :م9ص150 ،145 ،۸5 ،1۸
طره افقی  :م۶ص140
طره ای  :رج ص515
طره ای  :م۶ص3۶
طره ای  :م9ص،۲49 ،۲04 ،19
339
طره بام  :م۶ص۸9
طره در سقف  :زص1۲3
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مهندس طراح  :م۶ص14 ،۶
مهندس طراح  :م7ص۲0
مهندس طراح  :م9ص،37 ،3۶ ،۶
،4۶0 ،451 ،433 ،33۲ ،10۲ ،101
،494 ،49۲ ،491 ،4۶9 ،4۶۸ ،4۶1
594
مهندس طراح تاسیسات  :م9
ص474
مهندس طراح ساختمان  :م7ص19
مهندس طراح سازه  :م9ص،474
47۶
مهندس عمران  :م۲ص3۸
مهندس کارگاه  :رج ص19۶
مهندس محاسب  :رج ص،51۸
5۲۶
مهندس محاسب  :گ ص،7 ،5 ،۲
11
مهندس محاسب  :م10ص9
مهندس محاسب  :م11ص،۸0 ،79
94
مهندس محاسب  :م۲1ص[ 4بند
[ 5 ،]۲1-1-۶-3جدول 93 ،]1-1-۲1
مهندس مشاور  :پیمان ص،9 ،۶ ،4
 10تا  ۲4 ،۲۲تا  3۲ ،30تا ،4۲ ،40
49 ،43
مهندس مشاور جدید  :پیمان
ص30
مهندس معمار  :م11ص94 ،۸0 ،79
مهندس معمار  :م۲1ص[ 4بند -۲1
 1-۶-۲و [ 5 ،]3جدول ،]1-1-۲1
3 ،3۶
مهندس معمار  :م۲ص3۸
مهندس مکانیک  :م۲ص۸1 ،۸0
مهندس ناظر  :پیمان ص،10 ،9 ،4
33 ،3۲ ،30 ،17 ،14 ،13 ،1۲
مهندس ناظر  :رج ص،3۲9 ،301
۶39 ،۶۲۶ ،۶۲4
مهندس ناظر  :گ ص،7 ،5 ،4 ،3
1۲
مهندس ناظر  :م10ص،۲۶۲ ،۲۶0
،۲۶۸ ،۲۶3 ،۲۶۲ ،۲۶1 ،۲5۸ ،۲۶۶
۲7۸ ،۲70
مهندس ناظر  :م11ص11
مهندس ناظر  :م1۲ص[ 9 ،3ایمین]
مهندس ناظر  :م7ص۲3
مهندس ناظر  :م9ص،4۶۲ ،33۲ ،۶
،47۲ ،4۶9 ،4۶۸ ،4۶۶ ،4۶5 ،4۶4
،4۸0 ،479 ،47۸ ،47۶ ،475 ،473
4۸7 ،4۸۲ ،4۸1
مهندس ناظر جدید  :م۲ص154
مهندس نقشه بردار  :م۲ص47
مهندیس  :م۲۲ص1۲
مهندیس  :م)139۸(۸ص14۸ ،110
مهندیس خاک  :م7ص۲










































مهندسین مشاور  :م۲ص13۲ ،1۲7
میان پاس  :رج ص۶۶۲
میان پر  :پ۶ص50 ،47
میان تار  :م9ص1۸۸
میان تهی  :م)139۸(۸ص11
میان خایل  :م)139۸(۸ص49
میان دانه  :م5ص۶۸
میان رشته ای  :م۲1ص[ 1بند -۲1
[ 17 ،]1-1بند [ ۲ ،]۲-۲1بند -1-۲1
]۶
میان صفحه  :زص ت
میان صفحه  :م9ص43
میان طبقه  :پ۶ص44
میان قاب  :م)139۸(۸ص،۲۲ ،۲1
۲5 ،۲4 ،۲3
میان مدت  :ق ص[ 109ب]۲5 ،
[ب]
میانتار  :م10ص۲75 ،147
میاندوآب  :م۶ص103
میانقاب  :پ۶ص،50 ،49 ،4۸ ،47
53 ،5۲ ،51
میانقاب  :زص3۲ ،31
میانقاب بتن پایش شده  :پ۶ص4۸
میانقاب دارای فیوز لغزان :
پ۶ص54
میانقاب مصالح بنایی  :پ۶ص،47
4۸
میانقایب  :پ۶ص50 ،۲
میانگین  :زص17۸
میانگین تغییر مکان دو انتهای
ساختمان ( : )Δaveزص40
میانگین زاویه شیب ( : )βزص۸4
میانگین ضخامت دیوار  :پ۶ص49
میانگین ضرایب انتقال  :م۲1ص۶۲
[بند ]4-1-5-۲1
میانگین گیری  :م۶ص137
میانگین مقاومت  :م9ص47۸
میانگین مقاومت استوانه ای عمل
آوری در شرایط استاندارد :
م9ص4۶۶
میانگین مقاومت استوانه عمل امده
در کارگاه  :م9ص4۶۶
میانگین مقاومت سه مغزه :
م9ص4۸۲
میانگین مقاومت نمونه  :م9ص4۸0
میانگین نتایج مقاومت  :م9ص4۸1
میانگین نرخ نوساین  :م۶ص13۶
میانه  :م۶ص103 ،4۸
میانه  :م9ص،59۸ ،597 ،59۶
،۶04 ،۶03 ،۶0۲ ،۶01 ،۶00 ،599
،۶10 ،۶09 ،۶0۸ ،۶07 ،۶0۶ ،۶05
۶11
میانه تراز طبقات  :رج ص341


















































میانه تیر  :م9ص ۶11 ،595
میاین  :م10ص54
میاین  :م)139۸(۸ص77
میاین  :م9ص۶17 ،۶1۶ ،۶15
میبد  :م۶ص103
میخ  :پ۶ص۲7 ،17
میخ  :گ ص۲4 ،19
میخ  :م1۲ص74 ،59 ،5۲
میخ  :م5ص13۸
میخ  :م7ص3۶
میخ  :م)139۲(۸ص۶1
میخ  :م)139۸(۸ص۶0
میخ  :م9ص۲9۲
میخ اتصال  :پ۶ص۲0 ،۸
میخ تفنیگ  :پ۶ص۲5
میخ چویب  :م)139۸(۸ص1۲۶
میخ فلزی  :م)139۸(۸ص1۲۶
میخ فوالدی  :م5ص155 ،149
میخ کاشت  :پ۶ص۲7
میخ کردن  :زص1۲3
میخ کویب  :گ ص۲4
میخ کویب  :م1۲ص۶۶
میخ کویب در بتن  :م11ص99
میخ مهاری  :م7ص4۶
میخکویب  :م7ص3۶ ،35 ،1۶
میدان  :زص۸1
میدان الکترومغناطییس  :م1۲ص19
میدان الکترییک  :رج ص4
میدان الکترییک  :م5ص1۶9
میدان آزاد  :م۲1ص[ 4۶بند -3-۲1
]۶-5-1
میدان آزاد  :م9ص410
میدان تنش  :م9ص55۶
میدان دید  :م1۲ص43
میدان فشار  :م9ص30
میدان کشش  :م10ص،9۸ ،95 ،94
99
میدان مغناطییس  :رج ص،4۸ ،4
۶۲7 ،۲99 ،۲5۸ ،5۲
میدان نیرو  :م9ص553
میداین  :گ ص4
میرا کنندیگ ارتعاش  :م10ص19۲
میراث فرهنیگ  :اخالق ص1
میراث میل:م۲1ص[ 14بند -1-۲1
]1۲
میراکنندیگ ارتعاش  :م9ص344
میراگر  :م۲1ص[ 5۸بند ]4-5-4-۲1
میراگر  :م۶ص133
میراگر تسلیم شونده  :م5ص179
میراگر تسلییم  :م5ص17۸
میراگر جاری شونده (تسلییم) :
م5ص17۸
میراگر ویسکواالستیک  :م5ص1۸0

عمران (نظارت) /گردآوری :مهندس سید جمال پورصالحان









































میراگر ویسکوپالستیک  :م5ص1۸0
میراگر هیسترتیک  :م5ص17۸
میرایی  :رج ص۲۸3
میرایی  :زص44 ،۲3 ،۲1
میرایی  :م۲1ص[ 45بند -۶-3-۲1
[ 47 ،]4بند [ 51 ،]۲-5-۶-3-۲1بند
]۲1-4-۲
میرایی  :م5ص17۸
میرایی  :م۶ص133 ،11۶
میرایی بحراین  :م۶ص139 ،133
میرایی بحراین موثر  :زص۲0۶
میرایی بریش  :م5ص1۸1
میرایی موثر  :زص۲11 ،۲0۸
میرایئ  :م۶ص131
میرایئ بحراین  :م۶ص137
میرجاوه  :م۶ص103
میز  :م11ص9۸
میز پرنده  :م11ص9۸
میز کار  :م11ص10
میزان  pHآب  :م9ص45۶
میزان انبساط  :م9ص457
میزان آزمایش غیر مخرب  :رج
ص۶39
میزان آزمایش غیر مخرب جوش
هنگام تولید و نصب  :م10ص۲۶3
میزان آزمایش غیرمخرب هنگام
تولید  :رج ص310
میزان آالینده  :م1۲ص۲۲
میزان تحمل شتاب تجهیزات :
م۲1ص[ 91جدول ]1-7-۲1
میزان جذب آب درازمدت  :م5
ص100
میزان خسارات  :م۲1ص[ 5جدول
]۲1-1-1
میزان قلیاییت  :م9ص457
میزان کربن  :م5ص144
میزان کربن و آلیاژ  :رج ص،144
[ 15۲بند ]9-4-5
میزان مجاز تاب برداشتیگ :
م11ص5۸
میزان مجاز ناصافی در قطعه بتین
پیش ساخته  :م11ص5۸
میزان محافظت  :م۲1ص[ 5جدول
]۲1-1-1
میزان مواد منبسط شونده  :م5
ص۶۲
میزان نفوذ بمب در داخل زمین :
م۲1ص[ 43بند ]1-۶-3-۲1
میزان هم پوشاین  :م۲1ص[ ۸9بند
]۲1-7-1-۲
میزان یون محلول  :م5ص۶1
میعان  :م5ص170 ،101 ،100
میکا  :رج ص۸۲















































میکا  :م5ص9۶ ،40 ،39
میکا  :م)139۲(۸ص10
میکا  :م)139۸(۸ص۲7
میکافلورید  :م5ص1۶3
میکرو سیلیس  :م9ص455
میکروب  :م۲۲ص34
میکروب  :م5ص173
میکروژئودزی  :گ ص۲۲
میکروسکوپ  :رج ص30۲
میکروسکوپ نوری  :رج ص۲55
میکروسکویپ  :رج ص۲13 ،۲10
میکروسیلیس  :م5ص1۸7 ،1۶3
میکرومتر  :رج ص10۲
میکرومتر  :م5ص170 ،1۶9
میکرون  :رج ص45۸ ،3۶0
میکرون  :م10ص۲74
میکرون  :م5ص9
میکسر اولیه  :گ ص۲1
میکسر ثانویه  :گ ص۲1
میل زدن  :م5ص14
میل مهار  :پ۶ص17
میل مهار  :زص105
میل مهار  :م10ص175 ،۶
میل مهار  :م11ص39 ،37 ،۲0
[سیستم ]LSF
میل مهار  :م1۲ص۶۶
میل مهار :م۲1ص[ 57بند -5-4-۲1
]3
میل مهار  :م۶ص۸7
میل مهار  :م7ص[ 3۶ ،17 ،1۶و
میخ کویب][ 40 ،بند ،]3-3-4-5-7
4۲
میل مهار  :م9ص۲75 ،۲73 ،9
میل مهار کف ستون  :م10ص،175
1۶۲
میل مهار نگهدارنده  :م11ص39
میل مهاری  :زص105
میل مهاری  :م7ص35
میلگرد  :پ۶ص3۲ ،17 ،7 ،۶
میلگرد  :رج ص۶54 ،۶53
میلگرد  :زص،1۲1 ،1۲0 ،10۶ ،95
1۲3
میلگرد  :گ ص۲0 ،19 ،15
میلگرد  :م10ص1۶۲ ،145 ،113 ،۶
میلگرد  :م11ص،77 ،70 ،۶۶ ،۶
101 ،9۸ ،94 ،۸4 ،۸3 ،۸۲
میلگرد  :م1۲ص79 ،74
میلگرد:م۲1ص[ 5۲جدول ]1-4-۲1
میلگرد  :م5ص،144 ،1۲۸ ،74 ،7
153 ،150 ،14۶
میلگرد  :م۶ص145
میلگرد  :م)139۲(۸ص3۶ ،15
[مسلح کردن]
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میلگرد  :م)139۸(۸ص،۸ ،7 ،۶ ،5
،۲9 ،۲۸ ،۲7 ،۲5 ،۲4 ،۲1 ،۲0 ،10
،73 ،7۲ ،۶9 ،۶1 ،5۲ ،51 ،50 ،35
،۸7 ،۸۲ ،۸1 ،79 ،7۸ ،7۶ ،75 ،74
،115 ،110 ،9۸ ،95 ،90 ،۸9 ،۸۸
،145 ،141 ،1۲۲ ،1۲1 ،119 ،11۸
14۶
میلگرد  :م9ص،15 ،14 ،1۲ ،10 ،9
،۶5 ،۶۲ ،۶1 ،53 ،41 ،40 ،35 ،۲۸
،15۲ ،1۲9 ،1۲3 ،1۲۲ ،7۲ ،۶9
،۲19 ،۲10 ،۲09 ،۲05 ،۲03 ،1۶3
،33۸ ،۲75 ،۲73 ،۲۶۲ ،۲57 ،۲54
،4۲۶ ،4۲0 ،401 ،3۸1 ،374 ،3۶4
،449 ،44۸ ،447 ،443 ،437 ،4۲۸
،493 ،49۲ ،4۸7 ،4۸۶ ،4۸4 ،4۶1
501 ،500ف ،509 ،50۸ ،507
593 ،57۲ ،5۶9 ،5۶4
میلگرد  : FRPم5ص1۲۸
میلگرد  Uشکل  :زص95
میلگرد اتصال  :م)139۸(۸ص،101
1۲4 ،11۶
میلگرد اتصال  Uشکل  :م11ص۸4
میلگرد اتصال سقف به دیوار :
م11ص9۸
میلگرد اتصال سیستم (: )D3
م11ص۸4
میلگرد ادامه داده شده در نقطه ی
قطع  :م9ص151
میلگرد ادامه یافته  :م9ص۲۲1
میلگرد اصیل  :م)139۸(۸ص،۶9
70
میلگرد اصیل  :م9ص۲۸3
میلگرد اصیل خمیش  :م9ص194
میلگرد اضافی  :زص110
میلگرد اضافی  :م9ص۲۲0 ،1۶3
میلگرد اضافی افقی  :م11ص70
میلگرد افقی  :زص114
میلگرد افقی  :م11ص71
میلگرد افقی  :م)139۸(۸ص،۸7
1۲۲ ،115 ،9۲ ،91 ،90
میلگرد افقی  :م9ص4۲7 ،394
میلگرد افقی بریش  :م)139۸(۸
ص7۲
میلگرد افقی بریش  :م9ص39۶
میلگرد افقی در دیوار  :م)139۲(۸
ص41
میلگرد افقی دیوار  :م)139۸(۸
ص9۶
میلگرد افقی کنار بازشو :
م )139۸(۸ص91
میلگرد افقی مورد نیاز در قطعات
دیوار  :م9ص394
میلگرد المان مرزی  :م)139۸(۸
ص9۶
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میلگرد امتداد یافته  :م)139۲(۸
ص37
میلگرد امتداد یافته  :م)139۸(۸
ص71
میلگرد انتظار  :زص113
میلگرد انتظار  :م11ص97
میلگرد انتظار  :م9ص۲7۶ ،۲73
میلگرد انتقال برش  :م9ص،۲7۸
۲79
میلگرد انسجام بخش  :زص۸7
میلگرد ایجاد کننده برش :
م9ص۲71
میلگرد آج دار  :م)139۸(۸ص1۲7
میلگرد آج دار  :م)139۸(۸ص،53
101
میلگرد آج دار سرد نورد  :پ۶ص۶
میلگرد آجدار  :زص1۲3 ،11۲
میلگرد آجدار  :م5ص14۶ ،145
میلگرد آجدار  :م9ص،41 ،35 ،9
،4۲4 ،419 ،170 ،10۸ ،۶۸ ،۶۲
،430 ،4۲9 ،4۲۸ ،4۲7 ،4۲۶ ،4۲5
،44۶ ،440 ،439 ،437 ،435 ،433
4۸3 ،449
میلگرد آجدار جوش شده :
م9ص140
میلگرد آجدار در فشار  :م9ص439
میلگرد آجدار سردار  :م9ص،19
،4۲4 ،419 ،37۸ ،35۸ ،53 ،35
43۶ ،431
میلگرد آجدار سردار در کشش :
م9ص430
میلگرد آجدار طویل  :م9ص4۲1
میلگرد آجدار کالف افقی :
م)139۲(۸ص55
میلگرد آجدار مهار شده :
م9ص433
میلگرد با انحراف  :م9ص۲۲۲
میلگرد با اندود  :م9ص43۲ ،430
:
میلگرد با اندود اپوکیس
م9ص43۲ ،430 ،4۲7
میلگرد با اندود روی  :م9ص4۲7
میلگرد با رویه آجدار  :م5ص144
میلگرد با رویه آجدار پیچیده :
م5ص144
میلگرد با رویه صاف  :م5ص144
میلگرد با قطر متفاوت  :م9ص،43۸
440
میلگرد بازشو  :م)139۲(۸ص31
میلگرد بتن  :م9ص47۶
میلگرد بدون اندود  :م9ص،4۲7
43۲ ،430
میلگرد بریش  :م۲1ص۶9 ،۶۸
میلگرد بریش  :م)139۲(۸ص3۸


































میلگرد بریش  :م)139۸(۸ص،1۸
،۸7 ،۸۶ ،۸1 ،75 ،73 ،7۲ ،۲4 ،۲1
147 ،95
میلگرد بریش  :م9ص،1۲9 ،119
39۶ ،۲۸۲ ،17۲ ،1۶0
میلگرد بریش  Uشکل  :م)139۸(۸
ص73 ،7۲
میلگرد بریش افقی  :م)139۸(۸
ص۸۶
میلگرد بریش افقی  :م)139۸(۸
ص95 ،91
میلگرد بریش تک شاخه :
م )139۸(۸ص73
میلگرد بریش حداقل  :م)139۸(۸
ص95
میلگرد بریش سردار  :م9ص1۲۶
میلگرد بریش عضو مرکب :
م9ص119
:
قائم
بریش
میلگرد
م)139۸(۸ص۸۶
میلگرد بستر  :پ۶ص،10 ،9 ،۶
41 ،40 ،33 ،1۸ ،1۶ ،14 ،11
میلگرد بستر  :م)139۲(۸ص،۲5 ،7
43 ،39 ،3۲
میلگرد بستر  :م)139۸(۸ص،1۶
،91 ،7۸ ،7۶ ،70 ،55 ،54 ،53 ،50
1۲۲ ،1۲1 ،115 ،9۲
میلگرد بستر خرپایی یا نرده باین :
پ۶ص7 ،۶
میلگرد بستر مورب یا نردباین :
پ۶ص4
میلگرد بند قائم یکپارچیگ  :م9
ص۲7۶
میلگرد پایین دیوار  :م)139۸(۸
ص9۶
میلگرد پوسته شده  :م5ص149
میلگرد پوسته شده  :م9ص4۸7
میلگرد پوشش سقف  :م)139۲(۸
ص5۸
میلگرد پیرامون ستون  :م9ص17
میلگرد پیش تنیدیگ  :م9ص۲93
میلگرد پیش تنیده  :م۲1ص۶9
میلگرد پیوسته  :م9ص،۲۶7 ،49
553 ،43۶
میلگرد تامین شده  :م9ص435
:
فشار
تحت
میلگرد
م)139۸(۸ص74
میلگرد تحتاین  :م9ص5۲۸
میلگرد تسلیح  :م)139۸(۸ص،59
7۶
میلگرد تک شاخه  :م)139۸(۸
ص۸5
میلگرد جمع شدیگ و حرارت  :م9
ص۲5۶ ،174

 میلگرد جوش شده  :پ۶ص۲7
 میلگرد جوش شده  :م9ص،44
۲03
 میلگرد حداقل جمع شدیگ و
حرارت  :م9ص۲5۶
 میلگرد حداقل خمیش در شالوده
سطحی  :م9ص۲5۶
 میلگرد حراریت  :م)139۸(۸
ص110 ،101
 میلگرد خم شده  :م)139۸(۸ص53
 میلگرد خم شده  :م9ص570 ،1۲3
 میلگرد خمیش  :زص9۶
 میلگرد خمیش  :م۲1ص[ 57بند
]۲1-4-5-۲
 میلگرد خمیش  :م)139۲(۸ص37
 میلگرد خمیش  :م)139۸(۸ص،70
111 ،110 ،۸۶
 میلگرد خمیش  :م9ص3۶3 ،15۲
 میلگرد خمیش اصیل  :م9ص14۸
:
افقی
خمیش
 میلگرد
م)139۸(۸ص۸۶
 میلگرد خمیش آجدار  :م9ص34۲
 میلگرد خمیش شالوده  :م9ص۲5۶
 میلگرد خمیش فوقاین  :م9ص17۲
 میلگرد داخل دورپیچ  :م9ص۲19
 میلگرد دارای پوشش اپوکیس :
م5ص14۶
:
مختلط
اعضا
در
 میلگرد
م10ص114
 میلگرد در جهت بلند  :م9ص۲57
 میلگرد در جهت کوتاه  :م9ص۲57
 میلگرد در دیوار سازه ای  :م9
ص3۸1
 میلگرد در ستون و جرز :
م )139۲(۸ص39
 میلگرد در کالف قائم بتین تک :
م )139۸(۸ص119
 میلگرد در مجاورت ورق :
م10ص[ 145بند ]1-۲-9-۲-10
 میلگرد در محل تالقی کالف :
م )139۸(۸ص11۸
 میلگرد درگیر  :م11ص99
 میلگرد دسته شده  :م)139۸(۸
ص۸۶
 میلگرد دوخت  :م9ص45
 میلگرد دورپیچ  :م5ص144
 میلگرد دیوار باربر  :م)139۲(۸
ص5۲
 میلگرد دیوار جداگر  :م)139۸(۸
ص103
 میلگرد ریشه  :م)139۸(۸ص،100
14۸
 میلگرد ساده  :زص11۲ ،10۸ ،107

عمران (نظارت) /گردآوری :مهندس سید جمال پورصالحان

 میلگرد ساده  :م5ص145 ،144
 میلگرد ساده  :م9ص،449 ،۶۲
4۸3
 میلگرد سازه ای  :م5ص144
 میلگرد ستون  :م9ص540
 میلگرد سردار  :م9ص،33 ،1۲
447 ،43۲ ،4۲5 ،1۲9
 میلگرد سردار متصل به هم :
م9ص450
 میلگرد سردار مهار شده :
م9ص43۲
 میلگرد شاخه ای  :م5ص14۶
 میلگرد شالوده  :م)139۲(۸ص49
 میلگرد شالوده  :م9ص۲5۶
 میلگرد صاف  :رج ص53۲
 میلگرد صاف  :م۶ص145
 میلگرد صاف با قالب انتهایی  :رج
ص53۲
 میلگرد طویل  :پ۶ص4۲ ،7
 میلگرد طویل  :زص11۶ ،10۸ ،93
 میلگرد طویل  :م10ص[ 11۶مقطع
مختلط]1۲7 ،
 میلگرد طویل  :م)139۸(۸ص،1۶ ،7
،90 ،۸۸ ،۸5 ،73 ،7۲ ،55 ،53 ،1۸
1۲0 ،119 ،11۸ ،117 ،115 ،91
 میلگرد طویل  :م9ص،۲4 ،۲۲ ،۲0
،۲۶3 ،۲13 ،۲09 ،۲0۲ ،133 ،1۲۲
،3۶۸ ،3۶۶ ،3۶4 ،3۶3 ،۲75 ،۲۶۸
،444 ،443 ،4۲4 ،4۲۲ ،41۲ ،370
5۶3 ،5۲۸ ،5۲7 ،450 ،447 ،44۶
 میلگرد طویل اصیل  :م9ص،۲۸4
3۶3
 میلگرد طویل اصیل خمیش  :م9
ص444
 میلگرد طویل انتهایی  :م)139۸(۸
ص۸9
 میلگرد طویل آج دار  :م)139۸(۸
ص1۶
 میلگرد طویل بدون مهار جانیب :
م9ص447
 میلگرد طویل بستر  :م)139۸(۸
ص74
 میلگرد طویل یپ  :م)139۸(۸
ص110
 میلگرد طویل پیچیش  :م9ص135
 میلگرد طویل پیراموین  :م9ص4۲4
:
تحتاین
طویل
 میلگرد
م)139۸(۸ص73
 میلگرد طویل تیر  :م)139۸(۸ص۸4
 میلگرد طویل تیر  :م9ص۲۶۶
 میلگرد طویل جرز  :م)139۸(۸
ص۸9
 میلگرد طویل جلدی  :م9ص3۶3
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شده

:

طویل
میلگرد
م)139۲(۸ص3۸
میلگرد طویل خم شده  :م9ص۲07
:
خمیش
طویل
میلگرد
م)139۸(۸ص94
میلگرد طویل خمیش  :م9ص3۶1
میلگرد طویل دارای آرایش دایروی
 :م9ص447
:
ستون
طویل
میلگرد
م)139۸(۸ص۸۸ ،۸7
میلگرد طویل ستون  :م9ص،171
47۲ ،35۶ ،۲۶۶ ،۲۲0 ،۲1۸
میلگرد طویل عضو مرزی :
م9ص3۸5
میلگرد طویل قطع شده در ناحیه
اتصال  :م9ص۲۶۸
میلگرد طویل کشیش  :م9ص۲7۸
میلگرد طویل کالف  :زص97
میلگرد طویل کالف افقی :
م)139۲(۸ص55
میلگرد طویل کالف افقی :
م)139۸(۸ص1۲0
میلگرد طویل کالف رابط :
م9ص۲5۸
میلگرد طویل کالف قائم :
م)139۸(۸ص1۲0
میلگرد طویل کالف قائم طبقه
زیرین  :م)139۸(۸ص1۲0
میلگرد طویل گوشه مقطع :
م9ص447
میلگرد طویل مهار شده :
م9ص447
میلگرد طویل نگه داری شده :
م9ص۲09
میلگرد عریض  :پ۶ص4۲
میلگرد عریض  :م10ص۲07
میلگرد عریض  :م)139۸(۸ص،1۶
،1۲1 ،115 ،111 ،۸۸ ،۸۶ ،۸5 ،55
141
میلگرد عریض  :م9ص،133 ،۲4
،۲70 ،۲۶۸ ،۲۶3 ،۲5۸ ،۲۲۲ ،۲۲1
،414 ،393 ،3۶۸ ،۲۸3 ،۲79 ،۲77
497 ،493 ،44۶ ،4۲3 ،4۲۲
میلگرد عریض افقی  :م9ص۲۶7
میلگرد عریض المان مرزی :
م)139۸(۸ص9۶
میلگرد عریض یپ  :م)139۸(۸
ص110
میلگرد عریض تیر  :م9ص۲۶۶
میلگرد عریض جرز  :م)139۸(۸
ص۸9
میلگرد عریض در یپ  :زص9۶
میلگرد عریض ستون  :م)139۲(۸
ص4۲



































میلگرد عریض ستون  :م9ص،۲۶۶
۲۶۸
میلگرد عریض ستون مختلط :
م10ص۲07
میلگرد عریض کالف  :زص97
میلگرد عریض محصور کننده :
م9ص371
میلگرد عریض ناحیه اتصال تیر به
ستون  :م9ص۲۶7
میلگرد عریض یک سره با قالب
لرزه ای  :م9ص45
میلگرد عمود بر تیرچه  :م9ص174
میلگرد عمود بر تیرچه در دال
فوقاین  :م9ص۲11
میلگرد عمود بر محور تیر :
م9ص194
میلگرد عمود بر محور طویل تیر :
م9ص14۸
میلگرد عمودی  :م11ص7۲ ،71
میلگرد عمودی  :م)139۸(۸ص100
میلگرد غیر هم امتداد  :م9ص،۲19
473
میلگرد فشاری  :م)139۸(۸ص،71
۸۲
میلگرد فشاری  :م9ص۲09
میلگرد فشاری در اعضا خمیش :
م)139۲(۸ص37
میلگرد فوقاین کالف افقی :
م)139۸(۸ص1۲1
میلگرد فوالدی  :زص۲
میلگرد فوالدی  :م)139۸(۸ص،۲
۶3 ،5
میلگرد فوالدی  :م9ص۶1
میلگرد فوالدی بتن پیش ساخته :
م11ص4۸
میلگرد فوالدی در سیستم : ICF
م11ص۶5
میلگرد قابل قبول  :م9ص4۸3
میلگرد قائم  :زص114
میلگرد قائم  :م11ص71
میلگرد قائم  :م)139۸(۸ص،90 ،۸7
14۸ ،100 ،95
میلگرد قائم  :م9ص39۶
میلگرد قائم اضافی  :م9ص43۲
میلگرد قائم بریش  :م)139۸(۸
ص۸۶
میلگرد قائم در دیوار  :م)139۲(۸
ص41
میلگرد قائم دیوار  :م)139۸(۸
ص۸9
:
بازشو
کنار
قائم
میلگرد
م )139۸(۸ص90
:
دیوار
لبه
قائم
میلگرد
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م)139۸(۸ص7۲
میلگرد قائم مهار  :م)139۸(۸ص91
میلگرد قائم و افقی در سامانه
میلگرد گذاری معادل  :زص117
میلگرد قطری  :م9ص390
میلگرد قطع شده  :م9ص،151
۲04
میلگرد قالب دار  :رج ص53۲
میلگرد قالبدار  :م9ص،1۸ ،1۲ ،10
377
میلگرد کشیش  :م)139۲(۸ص37
میلگرد کشیش  :م)139۸(۸ص،1۸
۸۲ ،71 ،70 ،۲0
میلگرد کشیش  :م9ص،۲00 ،150
،۲۸3 ،۲۸۲ ،۲۸1 ،۲55 ،۲۲0 ،۲05
۶۲0 ،377 ،343
میلگرد کشیش ادامه داده شده :
م9ص۲04
میلگرد کشیش اصیل  :م9ص۲۸۲
میلگرد کشیش آجدار  :م9ص34۲
:
خمیش
کشیش
میلگرد
م)139۸(۸ص14۶ ،۸۲
میلگرد کشیش طویل  :م9ص۲07
میلگرد کشیش مورد نیاز شالوده
در هر سفره  :زص9۶
میلگرد کالف  :زص119 ،11۶ ،10۸
میلگرد کالف  :م)139۸(۸ص،117
1۲3
میلگرد کالف افقی  :زص107
میلگرد کالف افقی  :م)139۲(۸
ص55
میلگرد کالف قائم  :زص115
میلگرد کالف قائم  :م)139۲(۸
ص5۶
میلگرد کالف قائم بتن آرمه :
زص11۲
میلگرد کمیک طویل  :پ۶ص33
میلگرد که نیروی نایش از زلزله را
تحمل یم نمایند  :م9ص3۶۲
میلگرد گذاری  :م)139۸(۸ص،4
140 ،۶9
میلگرد گذاری  :م9ص،۲۶7 ،۲۶۶
۲۸3
میلگرد گذاری اضافی  :م11ص71
میلگرد گذاری اطراف مجاری
(دودکش و تهویه) عبور داده شده
از کالف  :زص[ 11۸قائم]110 ،
[افقی]
میلگرد گذاری برای اتصال دو کالف
 :زص109
میلگرد گذاری برای اتصال کالف
افقی به ستون بتن ارمه  :زص110
میلگرد گذاری برای انتقال برش
افقی  :م9ص۲79






































:

طرفه
دو
گذاری
میلگرد
م۲1ص[ 5۶بند ]۲-5-4-۲1
:
دیوار
گذاری
میلگرد
م)139۲(۸ص43
:
دیوار
گذاری
میلگرد
م)139۸(۸ص90
میلگرد گذاری دیوار : ICF
م11ص۶7
میلگرد گذاری دیوار جدا از
:
سازه
ای
لرزه
سیستم
م)139۸(۸ص91
:
ستون
گذاری
میلگرد
م)139۲(۸ص40
میلگرد گذاری طویل جرز :
م)139۸(۸ص۸9
میلگرد گذاری عریض ویژه :
م9ص374
میلگرد گذاری معادل  :زص،114
117
میلگرد گذاری ناحیه اتصال :
م9ص۲۶7 ،۲۶5
میلگرد گذاری نشیمن  :م9ص۲۸0
میلگرد گذاری یک طرفه :
م۲1ص[ 5۶بند ]۲-5-4-۲1
میلگرد گرم نورد شده  :م5ص145
میلگرد گرم نوردیده  :م5ص147
میلگرد گرم نوردیده  :م9ص۶3
میلگرد لنگر مثبت  :م)139۸(۸
ص71
میلگرد لنگر منفی:م )139۸(۸ص71
:
مثبت
لنگرخمیش
میلگرد
م )139۸(۸ص71
میلگرد مازاد  :م)139۸(۸ص91 ،90
میلگرد متقاطع  :م9ص473
میلگرد مثبت  :م9ص171
میلگرد مجاور  :م)139۸(۸ص،70
1۲0 ،119 ،11۸
میلگرد مجاور  :م9ص441
میلگرد مجاور سوراخ کاشت :
م9ص۲93
میلگرد مستقیم  :م9ص377
میلگرد مسلح کننده  :پ۶ص41
میلگرد مصرفی  :م9ص4۸۸
میلگرد معمویل و آجدار  :م5
ص1۲۸
میلگرد ممتد  :م9ص170
میلگرد منفرد  :م9ص44۲ ،۲۲
میلگرد موازی  :م)139۸(۸ص70
میلگرد موازی  :م9ص4۲0
میلگرد مورد نیاز  :م9ص435
میلگرد مهار جانیب  :م)139۸(۸
ص۸۲
میلگرد مهار شده  :م9ص،4۲9















































43۶
میلگرد مهار شده با قالب  :م9
ص4۲9
میلگرد مهار شونده  :م9ص430
میلگرد مهار عریض  :م9ص،۲۸1
۲۸4
میلگرد مهاری  :زص1۲۲ ،1۲1
میلگرد میاین  :زص103 ،10۲
میلگرد نازک بدون روکش :
م5ص145
میلگرد وصله  :م)139۸(۸ص،1۸
11۸
میلگرد وصله شده  :م9ص440
میلگرد یکسره  :م9ص170
میلگرد : CK 45رج ص53۲
میلگردهای افقی دیوار  :م)139۸(۸
ص97
میله  :رج ص377 ،1۸۸
میله  :م5ص159 ،154
میله  :م۶ص۲۲
میله الکترود  :رج ص10۲
میله اهرم  :رج ص۶۸
میله ای  :م)139۸(۸ص140 ،۶۸
میله ای  :م9ص۸3
میله پلیمری  :م5ص133
میله تنظیم  :م11ص1۸
میله دستگیره  :م۶ص۲7 ،۲۲
میله دندانه شده و دندانه برجسته
 :م10ص1۶۲
میله روتور  :م۲۲ص۶3
میله شیشه ای  :رج ص۲55
میله فشاری  :پ۶ص39 ،3۸
میله فشاری قائم  :پ۶ص3۶
میله فلزی  :م)139۸(۸ص15
میله فوالدی  :م5ص۲۶0
میله فوالدی تسلیح کننده  :م5
ص147
میله گل میخ  :م9ص73
میله مهار  :رج ص53۲ ،3۶۸
میله مهار  :م10ص34
میله مهار  :م7ص47
میله مهار  :م9ص14 ،13
میله مهاری  :رج ص5۲3 ،3۲9
میله میاین نرده  :م۶ص۲7
میله نرده  :م۶ص۲7
مییل آمپر  :م۲۲ص55
میلیمتر  :رج ص7
میلیمتر  :م5ص49 ،170
میلیمتر مکعب  :م5ص5۸
میمه  :م۶ص103
میناب  :م۶ص103
مینیاتوری  :رج ص۲۶۸
میوه جات تازه  :م۶ص1۲9
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ناامن  :م۲۲ص1۶ ،10 ،۶ ،5
ناپایدار  :زص191
ناپایدار  :م1۲ص59
ناپایدار  :م)139۸(۸ص47
ناپایداری  :زص۸۲ ،۸1 ،7۸ ،۶9
[معیار
م10ص3
:
ناپایداری
طراحی]19 ،
ناپایداری  :م7ص1۶
ناپایداری برکه ای  :م۶ص۶7 ،۶۲
ناپایداری جان  :رج ص4۲9
ناپایداری حراریت  :رج ص19۲
ناپایداری زمین  :زص۲0
ناپایداری زمین نایش از زلزله :
زص7۶
ناپایداری ژئوتکنییک لرزه ای یپ :
زص۲05
ناپایداری سازه  :زص4۸
ناپایداری کف  :م7ص1۶
ناپایداری کل سازه  :زص۲05
ناپایداری کیل  :م10ص۲00 ،3
ناپایداری موضعی  :م10ص۲00
ناپایداری نایش از انباشتیگ آب :
م۶ص۶۸
ناپایداری نایش از برکه ای شدن :
م۶ص۶7
ناپایداری نایش از زلزله :
م۶ص10۸
ناپیوستیگ  :رج ص ۲۶5 ،۲5۸تا
،۲۸۶ ،۲۸5 ،۲79 ،۲7۸ ،۲74 ،۲۶۸
،۲97 ،۲94 ،۲93 ،۲91 ،۲90 ،۲۸۸
44۸
ناپیوستیگ  :زص۸1
ناپیوستیگ  :م10ص19۸
ناپیوستیگ  :م9ص،370 ،35۶ ،53
555 ،55۲ ،551
ناپیوستیگ بارگذاری و هندیس :
م9ص55۲
ناپیوستیگ جوش  :رج ص،۲۸5
۲۸7
ناپیوستیگ دیافراگم  :م9ص399
ناپیوستیگ ریز  :رج ص۲79
ناپیوستیگ سطحی  :رج ص131
ناپیوستیگ سطحی  :م10ص۲۸۶
ناپیوستیگ کوچک  :رج ص۲79
ناپیوستیگ متوسط  :رج ص۲79
ناپیوستیگ نیرو  :م9ص51
ناپیوستیگ وسیع  :رج ص۲79
ناپیوستیگ هندیس  :م9ص،51
55۲ ،551
ناپیوسته  :م5ص177
ناپیوسته  :م9ص394 ،355






































 :م۲۲ص7
 :م۶ص49
 : Bم9ص555 ،55۲ ،551
 : Dم9ص55۲ ،551
اتصال  :م10ص،1۶9 ،1۶7

ناحیه
ناحیه
ناحیه
ناحیه
ناحیه
170
ناحیه اتصال  :م9ص،۲۶۶ ،۸4 ،10
5۶9 ،377 ،374 ،۲71 ،۲70 ،۲۶۸
ناحیه اتصال تیر به ستون :
م9ص،۲70 ،۲۶9 ،۲۶7 ،۲۶5 ،91
37۶ ،375 ،359 ،35۸ ،355
ناحیه اتصال تیر به ستون در قاب
متوسط  :م9ص357
ناحیه اتصال دال به ستون :
م9ص۲70 ،۲۶۸ ،۲۶7 ،۲۶5
ناحیه اتصال ستون یا سرستون :
م9ص1۸۶
ناحیه اتصال گوشه  :م9ص۲۶5
ناحیه احاطه شده توسط آرماتور
طویل ستون  :م9ص۲10
ناحیه ارتجاعی  :م۲1ص[ 44بند
]۲1-3-۶-۲
ناحیه انتقال  :م9ص109 ،10۸
ناحیه انتقال برش  :م10ص133
ناحیه انتهایی دال  :م9ص147
ناحیه آرماتور محصور کننده عریض
 :م9ص409
ناحیه باز  :م۶ص7۸ ،50
ناحیه بحراین  :رج ص449 ،44۸
ناحیه بحراین  :زص113 ،10۸
ناحیه بحراین  :م10ص۲0۶ ،۲05
ناحیه بحراین  :م)139۸(۸ص،11۸
1۲0 ،119
ناحیه بحراین  :م9ص،355 ،353
3۶۸ ،3۶7 ،495
ناحیه بحراین کالف قائم :
م)139۲(۸ص5۶
ناحیه بریش  :م10ص1۶9
ناحیه برنویل  :م9ص551
ناحیه بریدیگ  :رج ص1۲7
ناحیه بزرگ شده باالی ستون :
م9ص45
ناحیه بسط داده شده گره :
م9ص5۶4
ناحیه بندی خاک در محل انفجار :
م۲1ص[ 44بند  ۲-۶-3-۲1و شکل]
ناحیه پاشش  :م9ص515
ناحیه پرتراکم  :م۶ص7۸ ،50 ،49
ناحیه پیوند  :م10ص۲3۶ ،۲3۲
ناحیه تحت کشش بتن  :م9ص34۲
ناحیه تفتیده  :رج ص،143 ،37
،177 ،1۶1 ،1۶0 ،15۲ ،151 ،144
۲54
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 ناحیه تفتیده باریکتری  :رج ص1۶0
 ناحیه تفتیده فلز پایه  :رج ص،151
،۲75 ،1۶0 ،15۲ ،37 ،143 ،14۲
۲۸۸
 ناحیه تکیه گاهی  :م9ص13۲
 ناحیه تویپ  :م10ص1۶3
 ناحیه توسعه تیر  :م9ص۲۶۸
 ناحیه توسعه ستون  :م9ص۲۶۸
 ناحیه جذر و مدی  :م10ص۲74
 ناحیه جزر و مد  :م9ص515
 ناحیه جزر و مدی  :رج ص3۶0
 ناحیه جوش  :رج ص441
 ناحیه حفاظت شده  :م10ص،۲13
۲۲0
 ناحیه حفاظت شده اعضا  :م10
ص19۸
:
تیر
شده
حفاظت
 ناحیه
م10ص[ ۲14 ،۲13 ،۲10متوسط]،
[ ۲۲0ویژه]۲5۲ ،۲50 ،۲4۶ ،۲45 ،
[شکل و متن]۲55 ،
 ناحیه خرد شدیگ  :م۲1ص[ 44بند
]۲1-3-۶-۲
:
میلگرد
شده
خم
 ناحیه
م9ص5۶9 ،553
 ناحیه دارای بست  :م9ص571
 ناحیه دنده شده میلگرد  :رج
ص53۲
 ناحیه رزوه شده  :م10ص175
 ناحیه ستون  :م9ص۲17
 ناحیه سخت شده در فلز پایه  :رج
ص144
 ناحیه سیل  :م9ص105
 ناحیه شکل پذیر شمع  :م9
ص413 ،41۲
 ناحیه شکل پذیر عضو  :م10
ص19۸
 ناحیه غیر ارتجاعی:م5ص179 ،17۸
 ناحیه غیر پیوسته  :م9ص5۶1
 ناحیه غیر ناپیوسته  :م9ص55۲
 ناحیه غیراالستیک  :م9ص350
 ناحیه فشاری  :م10ص113 ،۶9
 ناحیه فشاری  :م)139۸(۸ص،51
79 ،73
 ناحیه فشاری  :م9ص39
 ناحیه فشاری اتصال  :رج ص4۲3
 ناحیه فشاری جان  :م10ص71
 ناحیه فشاری عضو خمیش :
م9ص199
 ناحیه فشاری معادل  :م9ص113
 ناحیه فشاری مقطع دال :
م9ص130
 ناحیه فشاری نایش از خمش :
م9ص3۸4
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ناحیه کاهش یافته  :رج ص،45۸
459
ناحیه کاهش یافته  :م10ص،۲43
۲45 ،۲44
ناحیه کاهش یافته تیر  :م10ص۲44
ناحیه کشیش  :م10ص1۶9 ،113
ناحیه کشیش:م)139۸(۸ص73 ،70
ناحیه کشیش  :م9ص،۲04 ،150
5۶0 ،۲07
ناحیه کشیش تیر  :م)139۸(۸
ص۸۶
ناحیه کالهک بریش  :م9ص1۶5
ناحیه کنترل نشده  :م۲1ص[ ۸4
شکل ]4-۶-۲1
ناحیه گرم  :م۶ص5۲
ناحیه گره  :م9ص،553 ،359 ،1۶
573 ،57۲ ،5۶۶ ،5۶5 ،5۶3 ،557
ناحیه گره ای  :م9ص۲9 ،11
ناحیه گسترش داده گره  :م9
ص5۶5
ناحیه لنگر منفی  :م10ص1۲3
:
شده
محافظت
ناحیه
م10ص۲5۲ ،۲50 ،۲4۶ ،۲45 ،۲43
تا ۲5۶
ناحیه محافظت شده تیر  :م10
ص۲47
ناحیه محدود شده به وسیله
میلگرد طویل ستون  :م9ص171
ناحیه مفصل پالستیک  :م9ص53
ناحیه مهار نشده  :م10ص301
ناحیه مهاری  :م9ص497
ناحیه میاین  :م10ص55
ناحیه ناپیوستیگ  :م9ص551
ناحیه ناپیوسته  :م9ص553
ناحیه ناپیوسته عضو بتین :
م9ص55۲
ناحیه وصله پوشیش  :م9ص۲۲0
ناحیه ویژه  :زص35
ناحیه یک سوم میاین  :م11ص71
ناحیه یک سوم میاین  :م)139۸(۸
ص115 ،55
ناخالص  :م)139۸(۸ص9۶
ناخالیص  :رج ص۲۸9 ،۲۸۸ ،13۸
ناخالیص آیل  :م5ص47 ،4۶
ناخالیص آیل  :م9ص455
ناخالیص حبس شده  :رج ص1۲3
ناخالیص در الکترود  :رج ص139
ناخالیص غیر فلزی  :رج ص۲۸7
ناخالیص فلزی  :رج ص۲۸5
ناراستایی سخت کننده میاین :
م 10ص۲۸4
نارضاییت  :گ ص۲
نارون  :م۶ص1۲1









































ناریسماین ستون  :م11ص۲5
ناریسماین ستون محور خارجی/
داخیل  :م10ص۲۸9
نازک  :رج ص90
نازک کاری  :پ۶ص۲4 ،15
نازک کاری  :رج ص3۶0
نازک کاری  :م10ص۲74
نازک کاری  :م۲ص1۲9
نازک کاری  :م۶ص17 ،5
نازک کاری  :م)139۸(۸ص،3۸ ،37
49
نازک کاری داخل  :م11ص۶7
نازل  :رج ص139 ،۲0
نازل  :م11ص۸۶ ،۸5
نازل پودر  :رج ص14 ،13 ،11
نازل گاز  :رج ص70 ،۶9
ناسازگاری  :م)139۸(۸ص۲۸
ناشاقویل  :رج ص3۶9
ناشاقویل  :م10ص 17 ،13تا ۲1
ناشاقویل ستون  :م10ص۲۸۸
[الزامات][ 19 ،بار جانیب فریض]
ناشاقویل ستون  :م11ص۲5
ناشاقویل مجاز ستون  :م10ص19
ناشاقویل وادار  :م11ص4۲
ناشوقویل خرپا  :م11ص4۲
ناصافی  :رج ص44۸
ناصافی  :م10ص۲۶0
ناصافی  :م5ص113
ناصافی در قطعه بتین پیش ساخته :
م11ص5۸
ناظر (ساختمان فوالدی)  :م10
ص،۲۶۶ ،۲۶3 ،۲۶۲ ،۲۶1 ،۲۶0
۲5۸ ،۲7۸ ،۲70 ،۲۶۸
ناظر  :دگ ص[ 4وظایف در
گودبرداری]
ناظر  :رج ص ۶۲3تا ،۶39 ،۶۲۶
۶۶5
ناظر  :ق ص154
ناظر  :گ ص،1۲ ،9 ،7 ،5 ،4 ،3 ،1
۲۶ ،۲3 ،۲0 ،19 ،17
ناظر  :م11ص،11 ،10 ،7 ،۶ ،4
1۶ ،15 ،14 ،13 ،1۲
ناظر  :م1۲ص،57 ،19 ،9 ،۸ ،7 ،3
۶۶
ناظر  :م۲ص،70 ،17 ،13۶ ،۶1 ،5
73
ناظر  :م5ص1
ناظر  :م7ص۶۸ ،۶5 ،11
ناظر  :م)139۸(۸ص43 ،4۲ ،۲7
ناظر  :م9ص،4۶4 ،4۶۲ ،33۲ ،۶
،473 ،47۲ ،4۶9 ،4۶۸ ،4۶۶ ،4۶5
،4۸۲ ،4۸1 ،4۸0 ،47۸ ،47۶ ،475
4۸7














































ناظر پروژه گودبرداری  :م7ص،19
۲3
ناظر جدید  :م۲ص70 ،154
ناظر حقوقی  :م۲ص73 ،...۶۶
ناظر حقیقی  :م۲ص۶5 ،۶3
ناظر ذیصالح  :م7ص19
ناظر ساختمان  :م5ص35
ناظر مقیم  :گ ص1۸
ناظر مقیم  :م۲ص1۲۶
ناظر هماهنگ کننده  :م۲ص،۶۲
17 ،14۲ ،139 ،137 ،73 ،7۲ ،۶5
[تعریف]14۶ ،۶4 ،4۸ ،4۶ ،
ناظرین جوشکاری  :رج ص۶1 ،57
نافذ  :رج ص۲57
ناقص  :م11ص5۶
ناگونیایی  :رج ص1۸۸ ،17۲
نام سیمان  :م9ص454 ،453
نامتعادل  :م9ص1۶4 ،1۶3
نامتقارن  :زص۸9 ،73
نامتقارن  :م10ص103 ،۸9 ،50
نامتقارن  :م11ص5۶
نامتقارن  :م۶ص10۶
نامتقارن  :م)139۸(۸ص10۶ ،95
نامتوازن  :م۶ص،55 ،54 ،53 ،5۲
۶۲ ،57 ،5۶
:
بار
حالت
نامساعدترین
م9ص37۲
نامعین  :م۶ص۲3
نامعین  :م9ص197 ،133
نامعیین  :زص33 ،30 ،۲9
نامعیین  :م10ص199
نامعیین  :م11ص9۶
نامعیین  :م۶ص5
نامعیین  :م9ص104 ،53
نامعیین سازه  :زص۲۶
نامعیین سازه در سیستم قالب
تونیل  :م11ص9۶
نامگذاری مقطع فوالدی سرد نورد
شده  :م11ص3۲
نامناسب ترین وضع بارگذاری :
م۶ص57 ،34 ،۲3
نامناسب ترین وضع بارگذاری تیر
ممتد در بام  :م۶ص5۸
نامنظم  :زص179 ،43 ،۲7 ،11 ،۶
نامنظم در پالن  :زص 51
نامنظیم  :پ۶ص47
نامنظیم  :رج ص۶39
نامنظیم  :زص35
نامنظیم  :م11ص۸
نامنظیم  :م۶ص110
نامنظیم پیچیش  :زص40 ،۸ ،7 ،۶
نامنظیم پیچیش زیاد  :زص4۶
(اصالحیه بند)4-5-3

عمران (نظارت) /گردآوری :مهندس سید جمال پورصالحان

 نامنظیم جریم  :زص10 ،9
 نامنظیم خارج از صفحه  :زص،۸ ،7
54 ،51
 نامنظیم در ارتفاع  :زص51 ،10 ،9
 نامنظیم در پالن  :زص۶
 نامنظیم در پالن  :م)139۸(۸ص۶۶
 نامنظیم در دیافراگم  :زص۸ ،7
 نامنظیم در سخیت جانیب  :زص51
 نامنظیم در نتایج آزمایش  :رج
ص301
 نامنظیم دیافراگم  :زص۸
 نامنظیم زیاد  :زص۸ ،7
 نامنظیم سازه  :م۶ص109
 نامنظیم سخیت جانیب  :زص10 ،9
 نامنظیم سیستم غیرموازی :
زص۸ ،7
 نامنظیم شبه استاتییک  :زص۸1
 نامنظیم شدید  :زص۸ ،7
 نامنظیم شدید پیچیش  :زص،30
( 4۶اصالحیه بند)4-5-3
 نامنظیم شدید پیچیش در پالن :
زص35
 نامنظیم قطع سیستم باربر جانیب :
زص10 ،9
 نامنظیم مقاومت جانیب  :زص،9
10
 نامنظیم هندیس  :زص10 ،9 ،۸ ،۶
 نامه ابالغ اخطار ایمین  :دگ ص7
[تهیه توسط شهرداری]
 نامه پراکین  :ق ص99
 نانو  :م5ص۲7۲ ،17۲ ،170 ،1۶4
 نانو اشیاء  :م5ص159
 نانو اکسید  :م5ص1۶7
 نانو اکسید تنگستن  :م5ص1۶9
 نانو اکسید تیتانیوم  :م5ص،157
1۶4
 نانو اکسید روی  :م5ص1۶4 ،157
 نانو پخش  :م5ص159
 نانو پراکنش  :م5ص159
 نانو پودر نقره  :م5ص1۶4
 نانو تخلخل  :م5ص15۸
 نانو ترکیبات سیلیکویت  :م5ص17۲
 نانو چندسازه  :م5ص159
:
تیتانیوم
اکسید
دی
 نانو
م5ص1۶4
 نانو ذرات  :م5ص،1۶۶ ،1۶0 ،159
17۲ ،171 ،170 ،1۶۸
 نانو ذرات اکسید تیتانیوم :
م5ص17۲
 نانو ذرات دی اکسید تیتانیوم :
م5ص1۶5
 نانو ذرات سولفات کلسیم :
م5ص17۲
















































نانو ذرات مس  :م5ص171
نانو ذرات نقره  :م5ص1۶5
نانو ذره  :م5ص15۸
نانو رس  :م5ص1۶3
نانو ساختار  :م5ص،159 ،15۸
17۲ ،1۶4
نانو سیلیس  :م5ص1۶3
نانو سیلیس  :م5ص1۶4
نانو سیلیس آب گریز  :م5ص1۶4
نانو سیلیس بلوری  :م5ص1۶4
نانو سیلیس پایروژنیک  :م5ص1۶4
نانو سیلیس رسویب  :م5ص1۶4
نانو سیلیس متخلخل  :م5ص1۶4
:
مزومتخلخل
سیلیس
نانو
م5ص1۶4
نانو شیشه رنیگ  :م5ص171
نانو صفحه  :م5ص15۸
نانو صفحه  :م5ص159
نانو فاز  :م5ص159
نانو فناوری  :م5ص1۶۶
نانو فیلم  :م5ص159
نانو کامپوزیت  :م5ص170
نانو کربنات کلسیم  :م5ص1۶5
نانو کریستال غیرفلزی  :م5ص17۲
نانو کریستال فلزی و غیر فلزی :
م5ص171
نانو کف  :م5ص159
نانو الیه  :م5ص159
نانو لوله  :م5ص15۸
نانو لوله کربین  :م5ص1۶3
نانو لیف  :م5ص15۸
نانو ماده  :م5ص157
نانو متخلخل  :م5ص159
نانو مقیاس  :م5ص1۶7 ،15۸
نانو مواد  :م5ص،157 ،74 ،۲
۲71 ،173 ،1۶3 ،1۶0 ،159
نانو مواد پودری  :م5ص1۶1
نانو مواد دو بعدی  :م5ص159
نانو مواد سه بعدی  :م5ص159
نانو میله  :م5ص159 ،15۸
نانو نقره  :م5ص1۶4
نانویش  :م5ص15۸
نانومتر  :م5ص،170 ،1۶4 ،157
173
نانومقیاس  :م5ص157
ناودان  :رج ص3۲5 ،3۲4 ،3۲۲
ناودان  :م5ص154
ناودان انتهایی  :رج ص۲35
[آزمایش]3۲۶ ،
ناودان درز جوش  :رج ص3۲4
ناوداین  :پ۶ص،17 ،1۶ ،15 ،9 ،5
3۸
ناوداین  :رج ص477 ،170
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ناوداین  :زص104
ناوداین  :م10ص،31 ،30 ،۲۸ ،۲۶
،۸9 ،77 ،7۶ ،71 ،۶5 ،۶3 ،54 ،47
[ 150 ،119 ،10۲جوش گوشه]،
[ 95 ،7۶برش][ 135 ،برشگیر]،
[ 57 ،13۸ ،13۶بست مورب]،
۲59 ،۲5۸ ،۲0۲ ،119
ناوداین  :م11ص101 ،3۸ ،37 ،13
ناوداین  :م5ص154 ،114
ناوداین  :م)139۲(۸ص5۲
ناوداین  :م)139۸(۸ص1۲7
ناوداین  :م9ص1۲3
ناوداین ذوزنقه ای  :م11ص3۲
ناوداین زیرین  :م11ص37
ناوداین سرتاسری  :پ۶ص۲۲
ناوداین قائم  :پ۶ص۲3
:
شده
نورد
گرم
ناوداین
م10ص134
ناهم محوری  :م10ص۲77
ناهمبادی مجاز قطعه  :م10ص۲77
ناهمترازی بین دو قطعه در جوش
شیاری  :م10ص۲75
ناهمگن  :م5ص1۲3
ناهمگین  :م7ص13
ناهمگون  :م5ص۸9
ناهموار  :م5ص1۸3
ناهمواری  :م۶ص49
ناهمواری در لبه قطعه فوالدی :
م10ص۲59
ناهمواری زمین  :م۶ص13۲ ،7۸
ناهمواری محیط  :م۶ص49
نایتینول  :م5ص1۸0
نایلون  :م5ص150
نایلوین  :م5ص149
نایین  :م۶ص103 ،4۸
نبایت  :م)139۸(۸ص۲9
نبافته  :م5ص1۸3
نبش  :م11ص91
نبیش  :پ۶ص،11 ،10 ،5 ،4 ،3
۲۸ ،17 ،1۶ ،15
نبیش  :رج ص،40۶ ،337 ،170 ،3۲
 407تا ۶49 ،51۸ ،477 ،410
نبیش  :م10ص،3۲ ،30 ،۲۸ ،۲۶
،57 ،54 ،53 ،5۲ ،50 ،49 ،47 ،33
،۸۶ ،۸5 ،۸4 ،۸3 ،۸0 ،59 ،5۸
۲59 ،۲5۸ ،199 ،1۶9 ،140 ،119
نبیش  :م11ص3۲ ،۲۲ ،۲1 ،13
نبیش  :م1۲ص79
نبیش  :م5ص154 ،1۲۸
نبیش  :م)139۸(۸ص1۲7 ،1۲3
نبیش اتصال  :رج ص403
نبیش باالیی  :رج ص407
نبیش تک  :م10ص[ 100برش]،
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۲0۲ ،144 ،94 ،۸3 ،5۲
نبیش جان  :رج ص 401تا 407
نبیش جان  :م10ص151
نبیش جفت  :م10ص۸0 ،51
نبیش دوبل  :م10ص۲0۲
نبیش دیوار  :پ۶ص3۸
نبیش زوج  :م10ص144
نبیش سرتاسری  :م11ص100
نبیش فوالدی  :پ۶ص5 ،3
نبیش مهار خارجی صفحه دیوار :
پ۶ص۲4
نبیش نشیمن  :رج ص،407 ،۲۲3
4۲۲
نبیش نشیمن  :م10ص150
نبیش نشیمن انعطاف پذیر  :رج
ص407
نبیش نگهدارنده  :پ۶ص۲۸ ،11
نبیش نگهدارنده بلوک  :پ۶ص13
نتایج آزمایش خواص بتن تازه :
م9ص4۸۸
نتیجه بازریس  :م۲۲ص3
نجات  :زص5
نجات  :م۶ص۸
نجاری  :م1۲ص39
نجف آباد  :م۶ص103
نچسبیده  :م9ص49 ،39
نحوه اجرای کالف قائم بتن آرمه :
زص113
نحوه ارجاع کار نظارت ساختمان به
ناظران حقیقی و حقوقی  :م۲ص71
نحوه انتخاب مسوول دفتر طراحی
ساختمان  :م۲ص۲7
نحوه برریس صالحیت و تعیین پایه
مجریان انبوه ساز مسکن :
م۲ص49
نحوه پرداخت حق الزحمه نظارت
به ناظران  :م۲ص7۲
نحوه تشکیل و اداره مجمع عمویم
 :ق ص70
نحوه جمع بندی امتیاز پرسشنامه :
م۲ص[ 5۲ ،50مجریان انبوه ساز
مسکن]
نحوه چیدمان بار زنده  :م9ص۸۶
نحوه عملکرد فوالد در طراحی لرزه
ای  :م10ص۲00
نحوه محاسبه مقاومت مورد نیاز :
م10ص[ 300تحلیل مرتبه دوم]
نخ  :پ۶ص۲۶ ،۲5
نخ پنبه  :م۶ص1۲۸
نخاله  :م1۲ص۲3
نخاله  :م۲1ص[ 44شکل]
نخاله  :م۶ص3۸
نخاله  :م)139۸(۸ص4۸














































نخاله آلوده به روغن  :م1۲ص14
نخاله ساختماین  :م1۲ص۲3
نخستین خاموت بسته  :م9ص۶11
نرخ ارز  :پیمان ص35
نرخ پمپاژ آب از گود  :گ ص۲5
نرخ پیمان  :پیمان ص۶
نرخ ترسیب جوش  :رج ص۸۲ ،1۶
[بند آخر]140 ،
نرخ تغذیه سیم جوش  :رج ص139
نرخ تغذیه و رسوب سیم  :رج
ص4۶
نرخ تکرار پالس  :رج ص۲۸۲
نرخ رسوب جوش  :رج ص94
نرخ سوختن مواد  :م۲1ص[ 11بند
]۲1-1-1۲
نرخ عبور گاز  :رج ص139
نرخ کرنش  :م۲1ص[ 5۲بند -4-۲1
[ 54 ،]۲بند ]۲-3-4-۲1
نرخ کرنش پایین  :م۲1ص[ 54بند
]۲1-4-3-۲
نرخ کرنش سریع  :م۲1ص53
نرخ متوسط نوسان  :م۶ص133
نرخ میرایی  :م۲1ص[ 45بند -3-۲1
]۶-4
نردبان  :م1۲ص،5۸ ،53 ،5۲ ،۲
[ 1۶ ،59باال بردن قیر و آسفاالت
داغ ممنوع است]
نردبان  :م۶ص۲۸
نردبان  :م۶ص۶9
نردبان ثابت  :م1۲ص5۲
نردبان ثابت  :م۶ص۲۸ ،۲7 ،۲۲
نردبان دوطرفه  :م1۲ص[ 53بند
]1۲-7-3-4
نردبان ویژه  :م5ص50
نردبان یک طرفه  :م1۲ص53
نردباین  :پ۶ص۶ ،5
نردباین  :م)139۸(۸ص7۸ ،1۶
نرده  :م1۲ص53 ،35 ،13
نرده  :م۲۲ص4 ،۲5 ،۲۶ ،۲3 ،۲1
نرده  :م5ص154 ،13۸ ،137
نرده  :م۶ص۶9 ،۲7
نرده  :م9ص10۶
نرده باالیی  :م1۲ص34
نرده بتین  :م5ص۲1۲ ،79
نرده پله  :پ۶ص4۶
نرده جان پناه  :م9ص۲91
نرده حفاظ  :م9ص10۶
نرده حفاظیت  :م1۲ص،34 ،33 ،13
[ 51 ،3۶داربست]
نرده حفاظیت متحرک  :م1۲ص1۲
نرده حفاظیت موقت  :م1۲ص33
نرده میاین  :م1۲ص34
نرم (منحین)  :م۲1ص[ ۲0بند -۲1








































[ ۲۲ ،]۲-۲-4-۲بند ]4-5-4-۲-۲-۲1
نرم  :رج ص۲1۶
نرم  :زص ث197 ،10 ،9 ،
نرم  :م5ص155 ،154 ،153
نرم  :م۶ص13۸ ،131 ،74
نرم  :م9ص40۸ ،40۶ ،۶4 ،۶3
نرم افزار  :م7ص41
نرم افزار  :م)139۸(۸ص139 ،۶7
نرم افزار  :م9ص50۸
نرم افزار عددی صحت سنجی
شده  :م7ص۶0
نرم ترین فلز صنعیت  :م5ص154
نرم دانه  :م5ص۶۸
نرمال  :م۲1ص[ 10۲بند -3-7-۲1
]1-1
نرمال  :م۶ص4۲
نرمال ثابت  :م5ص10۲
نرماله  :م5ص144
نریم  :م5ص131 ،۸4 ،۲۶ ،10
نریم خاک  :م7ص[ 40بند -4-5-7
]3-۶
نریم سیمان  :م5ص70
نزدیک ترین طبقه  :م۲1ص107
نزدیکترین سطح بتن رویه :
م9ص530
نسبت ابعاد پالن  :م)139۸(۸ص4۸
نسبت ابعادی  :م۶ص95 ،۸0
نسبت ابعادی  :م9ص199
نسبت ابعادی ساختمان با بام پله
ای تخت  :م۶ص94
نسبت اختالط  :م5ص77
نسبت اختالط  :م)139۸(۸ص7۶
نسبت اختالط بتن  :م11ص94
[قالب تونیل]
نسبت ارتفاع به ضخامت :
م10ص۲01
نسبت ارتفاع به ضخامت دیوار :
م11ص9۶
نسبت ارتفاع به ضخامت دیوار
سازه ای  :م)139۸(۸ص11۲
نسبت ارتفاع به طول  :پ۶ص49
نسبت ارتفاع به عرض دیوار سازه
ای مسلح  :م)139۸(۸ص90
نسبت ارتفاع به عرض دیوار
محوطه  :م)139۸(۸ص۶1
نسبت ارتفاع موثر به ضخامت
دیوار  :م9ص54۶
نسبت انرژی تند باد  :م۶ص،133
135
نسبت آب به سیمان  :گ ص۲0
نسبت آب به سیمان  :م5ص،71
[ 77بتن پاشیش]
نسبت آب به سیمان  :م9ص،455

عمران (نظارت) /گردآوری :مهندس سید جمال پورصالحان

































513 ،510 ،504 ،4۶۲ ،4۶0
نسبت آب به مواد سیماین :
م9ص51۶ ،53 ،۲7
نسبت آرماتور برای کنترل ترک :
م9ص573
نسبت آرماتور به دیوار :
م9ص3۸0
نسبت آرماتور توزیع شده :
م9ص۲45
نسبت آرماتور در دیافراگم :
م9ص400
نسبت آرماتور طویل  :م10ص11۶
[مقطع مختلط]
نسبت آرماتور طویل عضو مرزی
دیوار  :م9ص3۸۶
نسبت آرماتور کشیش  :م9ص3۶1
نسبت بار به مقاومت  :م9ص3۲۸
نسبت باربری نوک و جدار شمع :
م7ص۶0
نسبت بعد گلو به ضخامت ورق :
رج ص145
نسبت بهینه مخلوط  :م5ص۶5
:
ضخامت
به
پهنا
نسبت
م10ص،114 ،30 ،۲9 ،۲۸ ،۲5 ،۲4
۲04 ،۲0۲ ،۲01 ،1۲9
نسبت پهنا به ضخامت اجزای
فشاری تقویت شده در اعضا تحت
اثر خمش  :م10ص31
نسبت پهنا به ضخامت اجزای
فشاری تقویت شده در اعضا تحت
اثر فشار محوری  :م10ص۲9
نسبت پهنا به ضخامت اجزای
فشاری تقویت نشده در اعضا
تحت اثر خمش  :م10ص30
نسبت پهنا به ضخامت اجزای
فشاری تقویت نشده در اعضا
:
محوری
فشار
اثر
تحت
م10ص۲۸
نسبت پهنا به ضخامت اجزای
مختلط پر شده با بتن در اعضا
تحت اثر فشار محوری /خمیش :
م10ص115
نسبت پهنا به ضخامت در اجزای
فشاری اعضا با شکل پذیری
متوسط و زیاد  :م10ص۲0۲
نسبت پهنا به ضخامت ورق
پیوستیگ  :م10ص۲19
نسبت تاب کشیش  :م9ص۶9
نسبت تغییر مکان جانیب حداکثر
مرتبه دوم به مرتبه اول :
م10ص[ 15قاب][ 17 ،مرتبه دوم]،
[ 1۸تحلیل مستقیم][ ۲1 ،طول
موثر][ ۲۲ ،تحلیل مرتبه اول]
نسبت تغییر مکان جانیب نسیب :
































م10ص1۸
نسبت تغییر مکان جانیب نسیب
طرح  :م9ص53
نسبت تغییر مکان طبقه  :زص خ
نسبت تغییر مکان قائم ساختمان
مجاور گود  :م7ص۲0
نسبت تقاضا به ظرفیت :
م۲1ص۸7
نسبت تقسیم بار یکنواخت وارد به
دال  :م9ص591
نسبت تنش بریش تناویب  :زص،77
7۸
نسبت تنش به کرنش  :م9ص50
نسبت تنش قائم به کرنش :
م)139۸(۸ص14
:
سیمان
جایگزیین
نسبت
م9ص511
نسبت جمعی دوغاب سیماین :
م)139۸(۸ص39
نسبت حجیم اختالط در شالوده :
م)139۲(۸ص۶۶
نسبت حجیم آرماتور عریض :
م9ص413
نسبت حجیم سبک دانه ها :
م9ص4۶0
نسبت حجیم میلگرد دورپیچ :
م9ص44۸
نسبت خاک رس به گچ  :م5ص3۲
نسبت دهانه  :م9ص،1۶0 ،15۸
1۶1
نسبت دهانه آزاد تیر به عمق مقطع
 :م10ص۲47 ،۲44
:
بریش
دهانه
نسبت
م)139۸(۸ص14۶
نسبت دهانه بریش به عمق :
م9ص554
نسبت دهانه بزرگ  :م9ص1۶1
نسبت دهانه به عرض  3یا کمتر :
زص49
نسبت دهانه به عمق تیر :
م11ص54
نسبت دهانه به عمق موثر آن :
م)139۸(۸ص7
نسبت سخیت  :م)139۸(۸ص13۸
نسبت سخیت  :م9ص100
نسبت سخیت پیچیش تیر لبه به
سخیت خمیش  :م9ص1۸1
نسبت سخیت تیر  :م9ص17۶
نسبت سخیت خمیش  :م9ص،۲۸
130
نسبت سطح مقطع آرماتور :
م9ص3۸0
نسبت سطح مقطع آرماتور آجدار
حراریت  :م9ص343

309































نسبت سطح مقطع آرماتور به
مقطع موثر بتن  :م9ص3۶1
نسبت سطح مقطع آرماتور طویل
به سطح مقطع کل ستون :
م9ص3۶۶
نسبت سطح مقطع میلگرد طویل به
کل سطح مقطع ستون  :م9ص355
نسبت سطح مقطع میلگرد قائم به
مقطع بتین  :م9ص39۶
نسبت سینگال به نوفه  :رج
ص۲90
نسبت شتاب مبنای طرح (: )A
زص۲1 ،13
نسبت شتاب مبنای طرح :
م9ص104
نسبت طول به عرض  :زص۶4 ،54
نسبت طول به عرض پالن :
زص۸9 ،۸۸
نسبت طول به عرض چشمه دال :
م9ص17۶
نسبت طول به عرض دهانه آزاد
دال  :م9ص5۸3
نسبت طول به قطر الیاف :
م9ص459
نسبت طول دهانه آزاد به ارتفاع :
م9ص3۸9
نسبت طول دهانه آزاد به ارتفاع
کل مقطع  :م9ص۲1۲
نسبت ظاهری  :م5ص7۲
نسبت ظاهری الیاف  :م5ص73
نسبت عرض به ضخامت لوله  :رج
ص537
نسبت عرض به عمق  :رج ص143
نسبت عرض به عمق درز جوش :
رج ص151
نسبت عرض به عمق نوار جوش :
رج ص 1[ 151تا 149 ،]1.4
نسبت عرض مقطع به طول آزاد
عضو  :م9ص355
نسبت عمق به عرض  :رج ص،134
150
نسبت عمق به عرض مقطع جوش :
رج ص13۸
نسبت فوالد فشاری  :م9ص340
نسبت قطر به ضخامت :
م10ص۲04
نسبت قطر فک خمش به قطر
اسیم میلگرد  :م9ص4۸۶
نسبت کلرید به مواد سیماین :
م9ص505
نسبت الغری  :م10ص۲۲۸
نسبت الغری  :م)139۲(۸ص،5 ،3
[ ۲۶ ،۶دیوار /ستون][ 3۲ ،دیوار
باربر]
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نسبت الغری  :م)139۸(۸ص،4
90 ،50 ،1۲
نسبت الغری دیوار  :م)139۸(۸
ص51 ،50
نسبت الغری ستون  :م)139۸(۸
ص51
نسبت الغری ستون در معرض
آتش  :م9ص544
نسبت لنگر خمیش  :م9ص191
نسبت لنگر خمیش ستون به لنگر
خمیش تیر  :م10ص۲۲1
:
سیمان
به
ماسه
نسبت
م )139۲(۸ص17
نسبت مخلوط  :م5ص75
نسبت مخلوط بتن خود متراکم :
م5ص74
نسبت مصالح  :م5ص۶5
نسبت مقاومت  :زص1۸۲
نسبت مقاومت بریش تناویب :
زص7۸ ،77
نسبت مقاومت بریش تناویب خاک
( : )CRRزص7۸ ،77
نسبت مقاومت به وزن  :م5ص1
:
وزن
به
مقاومت
نسبت
م)139۲(۸ص9
:
وزن
به
مقاومت
نسبت
م)139۸(۸ص۲7
نسبت مقاومت خمیش ستون به
تیر در قاب خمیش ویژه  :رج
ص45۲
نسبت مقاومت نهایی کشیش به
مقاومت تسلیم فوالد تیپ : H
م11ص[ ۲9حداقل ]1.0۸
نسبت مواد تشکیل دهنده مالت :
م)139۸(۸ص37
نسبت میرایی  :زص44 ،۲3 ،۲1
نسبت میرایی بحراین  :م۶ص،133
139 ،137
نسبت میرایی یپ  :زص۲0۸
نسبت میرایی سازه  :م۶ص137
نسبت میرایی موثر  :زص۲11
نسبت میلگرد مورد نیاز به میلگرد
تامین شده  :م9ص435
نسبت وجه  :م9ص1۲7
نسیب  :م)139۸(۸ص113 ،11۲
نسخه  :م۲۲ص14
نسخه اصل نقشه  :پیمان ص1۸
نسخه نقشه و مدارک  :م۲ص153
[ماده ]1
نسوز  :م1۲ص15
نسوز  :م5ص114
نشاسته  :رج ص۸۲
نشاسته  :م۶ص1۲9










































نشان  :زص۶3
نشانگر دما و فشار  :م۲۲ص،37
4۶
نشانه  :رج ص۲5۸
نشانه  :م۲۲ص53
نشانه اولیه رفتار سازه  :م7ص۲۲
نشانه حاصل از ناپیوستیگ جوش :
رج ص۲۸۶ ،۲۸5
نشانه فراصویت  :رج ص۲91
نشانه گذاری  :رج ص۶۶
نشانه گذاری  :م1۲ص[ ۶بند -1۲
]1-3-۲9
نشانه گذاری  :م۲۲ص5۸
نشانه گذاری جوش  :رج ص۲0۶
نشانه گذاری روی میلگرد :
م9ص۶5
نشانه گذاری شبکه جوش شده
فوالدی  :م11ص79
نشانه گذاری فلز  :رج ص۶7
نشانه گذاری قطعه بتین :
م11ص[ 49بند ]4-3-3-11
نشانه مزاحم  :رج ص،۲7۸ ،۲91
۲9۲
نشانه معتبر  :م۲۲ص[ 5بند -1-۲۲
]3-۸
نشانه نایش از اندازه دانه بندی :
رج ص۲90
نشانه نامربوط آزمون فراصویت :
رج ص۲7۸ ،۲91
نشت  :م1۲ص7
نشت  :م۲۲ص47
نشت  :م5ص135
نشت آب  :م7ص33
نشت پذیری زمین  :م7ص3
نشت در جوش  :رج ص۲99
نشت روغن  :م۲۲ص۶0
نشت کردن آب  :م5ص3۲
نشت گاز  :م1۲ص19
نشت گاز  :م۲۲ص3۸
نشت گاز  :م۲۲ص39
نشت گاز  :م۲۲ص7۲
نشت یاب مبرد  :م۲۲ص4۲
نشت یایب  :م1۲ص1۸
نشت یایب  :م۲۲ص۶۸
نشیت  :م۲۲ص،۶7 ،۶۶ ،47 ،4۶
7۲ ،۶9 ،۶۸
نشیت هوا  :م۲۲ص35
نشریه  : ۲۸۸م10ص۲۶0
نشریه  : ۶0۸م11ص33
نشریه آموزیش و مهندیس  :ق
ص[ 33ماده ]37
نشریه تخصیص  :ق ص[ ۸۶مورد
]34








































های

نوین

نشریه فن آوری
ساختماین  :م11ص34
نشست  :زص ت7۶ ،
نشست  :گ ص۲5
نشست  :م7ص،۲0 ،1۸ ،10 ،4
۶1 ،53 ،3۶ ،3۲ ،30 ،۲۶ ،۲1
نشست اضافی شمع  :م7ص57
[بند ]1-۲-4-۶-7
:
اسالمپ
آزمایش
نشست
م)139۸(۸ص45
نشست بیش از حد شمع فشاری :
م7ص5۲
نشست بیش از مقدار مجاز یپ
گسترده  :م7ص۶1
نشست پایه  :م۶ص10
نشست یپ  :م۶ص43
نشست یپ  :م7ص[ ۲۶یکنواخت]،
[ 3۲ ،4 ،3انعطاف پذیر]
نشست تحت بار سرویس :
م7ص۲۶
نشست خاک  :م7ص17
نشست خاکریزی مهندیس :
م7ص1۶
نشست در حالت بهره برداری :
م7ص30
نشست دراز مدت  :م7ص۲9
نشست دوغاب  :گ ص۲5
نشست زمین  :م1۲ص45
نشست زمین  :م7ص1۶
نشست زمین اطراف گود :
م7ص۲1
نشست زمین طبیعی  :م7ص1۶
نشست زیاد  :م)139۸(۸ص47
نشست ساختمان  :م7ص۲1
نشست سرشمع  :م7ص۶1
نشست سنج  :م7ص۲۲
نشست شالوده  :م۲۲ص19
نشست شمع  :م7ص5۲ ،57
نشست غیر مجاز  :زص۲05
نشست غیر یک نواخت :
م)139۸(۸ص139
نشست غیر یکنواخت  :م7ص13
:
یکنواخت
غیر
نشست
م)139۸(۸ص۶۶
نشست غیر یکنواخت یپ :
م7ص[ ۲۸ ،۲7بند ]1-4-4-7
نشست غیریکنواخت یپ  :م۶ص4
نشست قائم  :م7ص۲1 ،۲0
نشست کل  :م7ص۶3 ،۶۲ ،13
نشست گروه شمع  :م7ص۶0
نشست مجاز  :م7ص،30 ،۲7 ،۲۶
53
نشست مجاز یپ سطحی :
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هوازا  :م)139۸(۸ص39 ،31
هوازدیگ  :گ ص5
هوازدیگ  :م10ص193
هوازدیگ  :م5ص،17۶ ،175 ،114
1۸3
هوازدیگ  :م)139۸(۸ص54 ،34
هوازده  :زص19
هوازده  :م7ص11
هواساز  :م۲1ص[ 94 ،15بند -۲1
[ 91 ،]7-۲-3-4جدول ]1-7-۲1
هواساز  :م5ص77
هواساز  :م۶ص35 ،33
هواکش  :زص۶5
هواکش:م۲1ص[93بند-1-۲-7-۲1
]11
هواکش  :م۲۲ص59 ،47 ،39 ،35
هواکش  :م۶ص95
هواکش  :م)139۲(۸ص[ ۶۸مورد
]1
هواکش  :م)139۸(۸ص5۸
هواکش تخلیه هود  :م۲۲ص3۶
هواکش فاضالب  :م۲1ص99
هواکش قوی  :م5ص135
هوای احتراق  :م۲۲ص39 ،3۸
هوای آزاد  :رج ص4۲
هوای آزاد  :م۲۲ص4
هوای آلوده  :م۲۲ص40 ،34 ،30
هوای باراین  :م1۲ص31
هوای باروین  :م5ص54
هوای باز  :م۲۲ص75
هوای بتن  :م9ص459
هوای بتن تازه  :م9ص45۸
هوای بدون رطوبت  :م5ص109
هوای بیروین  :م)139۸(۸ص74
هوای پشت جبهه موج  :م۲1ص3۶
هوای پوشش  :م5ص151
هوای تازه  :رج ص۶0
هوای تازه  :م۲1ص[ 93بند -7-۲1
[ 94 ،]۲-۲بند ]۶-3-۲-7-۲1
هوای چاه  :م1۲ص۶9
هوای خشک  :م۶ص1۲0
هوای سرد  :م10ص۲7۲
هوای سرد  :م5ص94 ،4۸
هوای سرد  :م)139۲(۸ص۶1
هوای سرد  :م)139۸(۸ص۶0
هوای سرد  :م9ص514 ،4۶۶
هوای فشرده  :رج ص357 ،3۲۶
هوای فشرده  :م10ص۲۶9
هوای فشرده  :م1۲ص41 ،40 ،39
هوای فشرده  :م۲۲ص59
هوای فشرده  :م5ص14
هوای گرم  :رج ص۲55
هوای گرم  :م5ص4۸






































هوای گرم  :م9ص4۶7
هوای مرطوب  :رج ص۸3
هوای مرطوب  :م۶ص1۲0
هوایی  :م۲1ص[ 9۶بند -3-۲-7-۲1
]17
هوایی  :م5ص31
هود  :م۲۲ص43
هود آشپزخانه  :م۲۲ص35
هورنبلند  :م5ص39
هیأت اجرایی انتخابات  :ق ص،19
[ 77نظام مهندیس]135 ،
هیأت اجرایی انتخابات فرعی  :ق
ص۸0
هیأت اجرایی سازمان کارداین  :ق
ص135
هیأت بدوی  :انتظایم ص5 ،4
هیأت پنج نفره  :م۲ص۲1
هیأت تجدید نظر  :انتظایم ص۶ ،4
هیأت تحویل قطعی  :پیمان ص40
هیأت تحویل موقت  :پیمان ص،35
3۶
هیأت حل اختالف  :م۲ص14۸
هیأت رئیسه اصیل  :ق ص7۲
هیأت رئیسه سازمان استان  :ق
ص19
هیأت رئیسه شورای انتظایم استان
 :ق ص93
هیأت رئیسه شورای انتظایم نظام
مهندیس  :ق ص101
هیأت رئیسه شورای مرکزی  :ق
ص۲7 ،10۸
هیأت رئیسه گروه تخصیص  :ق
ص۸۸
هیأت رئیسه مجمع عمویم  :ق
ص7۲
هیأت رئیسه مجمع عمویم کانون :
ق ص13۲
هیأت رئیسه موقت  :ق ص7۲
هیأت رئیسه هیأت مدیره  :ق
ص۸1 ،19
هیأت سه نفره  :م۲ص،۲۲ ،۸0 ،15
40
هیأت عایل نظارت  :ق ص۲9
نظام
سازمان
عمویم
هیأت
مهندیس ساختمان  :ق ص،70 ،۲4
103
هیأت کارشنایس  :پیمان ص5۲
هیأت مدیره سازمان استان  :ق
ص(45 ،19 ،75 ،74 ،1۸الف)
[تبصره ۸1 ،]۲
هیأت مدیره سازمان استان :
م۲ص40
هیأت مدیره کانون  :ق ص133












































هیأت مشوریت  :ق ص۸۸
هیأت نظارت انتخابات  :ق ص135
هیدراته  :م5ص97 ،۲0 ،1۶ ،15
هیدراته  :م)139۸(۸ص۲۸
هیدراته شدن بنتونیت سدیم :
م5ص1۸3
هیدراته شدن مواد مکمل سیمان :
م9ص507
هیدراته معمویل  :م5ص1۶
هیدراته معمویل هوادار  :م5ص1۶
هیدراته ویژه  :م5ص1۶
هیدراته ویژه هوادار  :م5ص1۶
هیدراته هیدرولییک  :م)139۸(۸
ص۲۸
هیدراته هیدرولییک با منیزیم زیاد :
م5ص1۶
هیدراسیون  :م5ص70 ،9 ،۶
هیدرتالکیت  :م5ص1۶3
هیدرواستاتیک  :م۶ص43 ،40
هیدرواستاتییک  :م۶ص4۲ ،۲0 ،19
هیدرواستاتییک  :م7ص49
هیدرودینامیک  :م۶ص41
هیدروژن  :رج ص،۸۲ ،۸0 ،37 ،1۶
،134 ،9۸ ،93 ،90 ،۸9 ،۸۶ ،۸3
151 ،144 ،143 ،14۲ ،13۸
هیدروژن  :م10ص14۲
هیدروژن  :م۶ص1۲0
هیدروژن جذب شده در جوش :
رج ص97
هیدروژئولوژی  :م7ص5
هیدروکربن  :م11ص۸۸
هیدروکربن آیل  :م5ص۸3
هیدروکربین  :م5ص۸3
هیدروکسید  :م5ص1۲۲
هیدروکسید کلسیم  :م5ص15 ،۶
هیدروکسید منیزیم  :م5ص15
هیدروکلرید  :م5ص۸۸
هیدرولوژیک  :م۶ص3۸
هیدرولوژییک  :م۶ص37
هیدرولیک  :م5ص15
هیدرولیک  :م۶ص41
هیدرولییک :رج ص3۶3 ،۲99 ،۲44
هیدرولییک  :م5ص1۸3 ،1۶ ،5
هیدرولییک  :م۶ص۶5 ،37
هیدرولییک  :م)139۸(۸ص۲۸
هیدره  :م)139۸(۸ص1۲
هیسترتیک  :م5ص17۸
هیلیت کویب  :م11ص99
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یاتاقان  :رج ص4۸
یاتاقان  :م۲۲ص،۶۲ ،40 ،39 ،35
۶4 ،۶3
یادبود  :م۲۲ص7
یادداشت فین  :م10ص10 ،9
یاسوج  :م۶ص103 ،4۸
یال  :م10ص5۲
یال  :م11ص۲1
یال  :م۶ص90
یال  :م9ص1۲
یال خرپا  :م11ص4۲
یخ  :م1۲ص77 ،7۲ ،51
یخ  :م5ص107 ،۶3 ،54
یخ  :م۶ص،13 ،11 ،10 ،9 ،۸ ،5
71 ،۶9 ،4۲
یخ  :م7ص49
یخ  :م9ص475 ،470 ،4۶3 ،105
یخ برای سرد کردن بتن :
م9ص45۶
یخ بندان  :م5ص1۲۲ ،۶1 ،4۸
یخ بندان  :م)139۸(۸ص111 ،35
یخ جوی  :م۶ص۶9 ،13 ،11
یخ زدا  :م9ص50۲
یخ زدیگ  :م5ص،۶0 ،53 ،3۸ ،33
100 ،۸۲ ،۸0 ،75
یخ زدیگ  :م۶ص۶9
یخ زدیگ  :م)139۸(۸ص39
یخ زدیگ بتن  :م9ص4۶۶
یخ زدیگ جوی  :م9ص105
یخ زدیگ زمین  :م7ص33
یخ زدن  :م5ص4۸ ،47
یخ زدن  :م9ص50۲
یخ زدن دوغاب سیماین :
م )139۲(۸ص19
یخ زدن دوغاب سیماین :
م )139۸(۸ص39
یخ زدن و آب شدن  :م11ص100
یخ زدن و آب شدن  :م11ص100
یخ زدن و آب شدن  :م5ص77
یخ زدن و آب شدن  :م9ص،499
517 ،517 ،515 ،500
یخبندان  :م1۲ص۶7
یخبندان  :م5ص17۶ ،49
یخبندان  :م7ص[ 39بند -۲-4-5-7
53 ،33 ،]4
یخبندان  :م)139۲(۸ص،4۸ ،14
۶7
یخچال  :م۲۲ص51
یراق آالت  :م11ص7
یراق آالت  :م5ص154 ،119
یراق آالت  :م۶ص1۲9









































یراق آ الت پنجره و در بالکن :
م5ص119
یراق آالت ساختماین  :م5ص،۲
۲35 ،۲34 ،۲3۲ ،117
یراق پنجره  :م5ص117
یزد  :م۶ص103 ،4۸
یک پارچیگ  :م)139۸(۸ص،۲ ،1
13
یک پارچه  :م)139۸(۸ص،47 ،3۲
10۸ ،۸3 ،5۸
یک پارچه  :م9ص،14۶ ،140 ،99
۲93 ،19۶ ،147
یک پارچه با تیر  :م9ص19۶
یک پاسه  :رج ص۶۶۲ ،197
یک چهارم  :م9ص3۶1
یک در میان  :م9ص،3۶4 ،۸7 ،۸۶
447 ،441 ،4۲4 ،3۶7
یک در میان بودن میلگرد :
م9ص441
یک درجه آزادی  :م۲1ص59
یک رو  :رج ص110
یک سره  :م)139۸(۸ص117
یک سوم میاین  :م)139۸(۸ص55
یک طرفه (درز)  :رج ص،...۲9
۲55 ،110
یک طرفه  :م۶ص۸4
یک طرفه  :م9ص،1۲۲ ،1۲1 ،117
534 ،533 ،۲۶3 ،143
یک طرفه ساده  :م5ص11۲
یک الیه  :م5ص11۲
یک نواخت  :م)139۸(۸ص،۸4 ،34
113 ،94 ،۸۶
یک نواخت  :م9ص،45۸ ،۲57
5۸4 ،49۶
یکپارچیگ  :م۶ص34
یکپارچیگ  :م9ص،۲10 ،77 ،3
،445 ،444 ،۲۸9 ،۲۸۸ ،۲۸7 ،۲7۶
5۲9
یکپارچیگ تیرچه سقف  :م11ص39
یکپارچیگ دیافراگم  :م9ص4۶9
یکپارچیگ رنگ  :م5ص1۶۶
یکپارچیگ سازه ای  :م9ص،53
۲11 ،153 ،15۲
یکپارچیگ شمع  :م7ص۶۸
یکپارچیگ قائم  :م9ص۲74
یکپارچیگ کیل سیستم  :م9ص77
یکپارچه  :رج ص491
یکپارچه  :زص3
یکپارچه  :م۶ص105
یکپارچه :م9ص،1۸7 ،17۸ ،1۶۲
۲01
یکپارچه ریخته شده  :م9ص53۶
یکپارچه سازی  :پ۶ص5 ،4
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یکسره  :م۶ص۲3
یکسره کردن  :رج ص۲9
یکسره کردن ورق  :رج ص،33 ،3۲
3۲1 ،34
یکسو  :رج ص،91 ،90 ،50 ،43
95 ،93 ،9۲
یکسو کننده  :رج ص50 ،4۸ ،47
یکنواخت  :م۶ص۲3
یکنواخت  :م7ص۲۸ ،3
یکنواخیت  :م5ص،144 ،۶0 ،59 ،9
11۶
یکنواخیت چگایل انبوهی فله ای :
م5ص47
یکنواخیت دانه بندی  :م5ص47
یکنواخیت رنگ  :م11ص14
یو یپ وی یس  :م5ص1۶5
یوک  :رج ص۶57
یون  :م9ص3
یون باردار  :رج ص4
یون سولفات  :م9ص،51۲ ،499
515 ،513
یون سولفات محلول در آب :
م9ص513
یون سولفات موجود در آب و
خاک  :م9ص503
یون کلراید محلول در آب :
م5ص4۸
یون کلرید  :م9ص،501 ،500 ،499
5۲4 ،5۲3 ،504 ،503
یون کلرید در بتن ارمه :
م9ص505 ،457
یون کلرید در هوا  :م9ص500
یون مثبت  :رج ص4
یون محلول  :م5ص103 ،۶1 ،59
یون منفی  :رج ص4
یونولیت  :م10ص۲50 ،۲4۶
یونیزه شدن (در جوشکاری)  :رج
ص4
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40 ،۶ ،زص ذAj 

431 ،311 ،9ص9مAbrg 

7۶ص۶مAj 

145 ،1۸)ص139۸(۸مAbr 

37۶ ،۲71 ،۲۶9 ،10ص9مAj 

۲44ص5مABS 

14 ،9ص۶مAk 

54ص7مAb 

10ص9مAl,min 

،100

،99

۲19رج صment Align 

435 ،9ص9مAb 

135 ،10ص9مAl 

51رج صAC-DC 

۲7۲ ،۲70رج صAmplitude 

9ص9مAcf 
،404

539 ،537 ،5۲۸ص9مam 
313 ،31۲ ،11ص9مANao 
31۲ ،11ص9مANa 
...1۶۲ ،15۸ص10مAnb 

1۶۸ص10مAnt 
...1۶7ص10مAnv 
،۸1

،۸0

،1۸)ص139۸(۸مAnv 
147
5۶5 ،11ص9مAnz 
35 ،33ص10مAn 

557 ،10ص9مAcs 
335ص9مAcvl 
،۲45 ،۲3۲ ،۲31 ،۲30ص9مAcv 
40۲ ،397 ،39۶ ،3۸7 ،3۸1 ،3۸0
397 ،3۸9 ،۲30 ،10ص9مAcw 
1۲5 ،1۲۶ ،1۲0ص10مAc 

139 ،13۸ص۶مar 
151ص۶مAr 
۲00 ،1۶۸ ،14۸ ،11ص9مAs,min 
137 ،134ص10مAsa 
1۸)ص139۸(۸مAsc 
555 ،554 ،۲۸3 ،11ص9مAsc 
305 ،11ص9مAse,N 
317 ،31۶ ،11ص9مAse,V 
44 ،41 ،40ص10مAsf 
۲0۶ص10مAsh 

،5۸ ،55 ،51ص9مf'c√ 
،1۲9 ،1۲۸ ،1۲7 ،1۲4
،1۶۸ ،13۶ ،135 ،134
،۲13 ،۲07 ،۲0۲ ،۲01
،37۶ ،۲۶9 ،۲45 ،۲30
،3۸9 ،3۸7 ،3۸۲ ،3۸1
،431 ،4۲۸ ،417 ،40۲
55۸
۲37 ،۲4رج صF1 
۲3۶ ،۲4رج صG1 

15۸ص10مAeb 

۲4رج صG3 

334 ،10ص9مAef,sl 

۲40 ،۲4رج صF4 

۲4رج صG۲ 

3۸ ،35ص10مAe 

۲4رج صG4 

9۸ص10مAfc 

193رج صP5 

90ص10مAfg 

 [جریان194 ،۸۶ ،5۲رج صA.C 
]متناوب

90ص10مAfn 
9۸ص10مAft 

۶9ص۲1مAps 

۲4ص۶پAR-Glass 

،117
،130
،173
،۲1۸
،377
،39۶
،433

۲39 ،۲4رج صF3 

9۲ص5مAPP 

1۲3رج صStrike Arc 

79ص۶مǀXǀ 
،1۲3
،13۲
،۲00
،۲۲۲
،3۸0
،397
،435

1۶3ص10مAD 

11ص9مApd 

174ص10مAp 

95 ،9۲ ،91 ،15ص9(مEI)eff 

17۸ص5مADAS 

17۲ص10مApb 

۶5 ،59زصap 

11۸ص10(مEI)eff 

...75ص11مD3 

135 ،11ص9مAo 

100 ،1۸)ص139۸(۸مApv 

...30۲ ،19ص10)*مEI( 

۲3۸ ،۲4رج صF۲ 

۲0۸ ،135 ،11ص9مAoh 

،1۸)ص139۸(۸مApt 
14۲ ،141

۸5ص9 متر"م3" 
۸7ص9 درصد"م75" 

،540 ،403 ،141 ،140 ،9ص9مAc 
543 ،541

۲۸3 ،۲۸۲ ،10ص9مAn 

،99

،9ص9مAch 
44۸ ،413

،194 ،135 ،134 ،10ص9مAcp 
۲0۲ ،195

،۸۸ ،۸3 ،۸0 ،1۸)ص139۸(۸مAn 
145

،100

،390

49۸ ،7ص9مACI 

307 ،30۶ ،305 ،11ص9مANco 
307 ،30۶ ،305 ،11ص9مANc 

،391

۶۶ص9"م1۸-" 
۶10  تا59۶ص9 "@"م

،1۸)ص139۸(۸مAb 
141

...۲33ص10مAlw 

150ص۶مAm 

فهرست حروف التین

۲۸۲ ،10ص9مAf 

۲07زصA0 
4۸5 ،۶4ص9مA10 

...1۶7ص10مAgv 

174 ،175ص10مA1 

،3۸ ،35 ،3۲ ،۲۲ ،۶ص10مAg 
۲۲9 ،1۸۶ ،1۶9 ،100 ،...4۸ ،...41

145 ،۸1 ،1۸)ص139۸(۸مA1 

95 ،1۸)ص139۸(۸مAg 

5۶0 ،137 ،1۲ص9مA1 

،11۶ ،۸9 ،۸3 ،10ص9مAg 
،193 ،1۶۸ ،14۸ ،135 ،134
،۲30 ،۲۲9 ،۲17 ،19۸ ،195
،354 ،30۶ ،۲۸7 ،۲۶0 ،۲35
،370 ،3۶9 ،3۶۸ ،3۶5 ،3۶4
،403 ،401 ،391 ،390 ،373
،4۲5 ،41۶ ،414 ،413 ،41۲
577

174 ،175ص10مA2 

،1۲0
،194
،۲34
،35۶
،37۲
،404
،44۸

4۲9 ،10ص9مAhs 
۲۸3 ،10ص9مAh 
۶0رج صAir-conditioned helment 
59زصai 
70ص۶مAi 
5۲۸ص9مai 

۲۲ص5مA1 

۲۲ص5مA2 
145 ،۸1 ،1۸)ص139۸(۸مA2 
5۶0 ،137 ،1۲ص9مA2 
30ص11…مA307/325 
15۸ص10مA325 
۲۲ص5مA3 
15۸ص10مA490 
4۸5 ،۶4ص9مA5 
50۶ص9مAASHTO 
154ص10مABM 
335 ،9ص9مAbp 
334ص9مAbrg,sl 
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۲50 ،۲41ص10مBFP 

101 ،95ص10مAw 

9۸ص10مbft 

139 ،13۸ص۶مaw 

،3۸5 ،3۶9 ،3۶۸ ،11ص9مAsh 
571 ،413 ،403 ،401 ،390

،177 ،101 ،۶7 ،۶۶ ،۲۶ص10مbf 
۲۸3 ،۲3۸ ،۲۸1 ،1۸۲

4۸ص۶پa 

54ص7مAsi 

۲7۸ ،109رج صa 

5۲۸ ،11ص9مAsi 

۲00 ،۸5 ،13ص9مbf 

۲75 ،۲۶1رج صA 

۲۶۸ ،۲5۸رج صASME 

۶۶ص۲1مBL 

،5۲ ،50 ،41 ،۲۸ ،۲1 ،13 ،زص ذA 
199 ،۸1 ،۶۸ ،۶0 ،59 ،55

1۲0 ،1۲7 ،117ص10مAsr 

۲۸7 ،۲75 ،137 ،13۶ ،13ص9مBn 

1۶5ص10مA 

۲۶۶ ،...157ص10مASTM 

،1۲4 ،13ص9مbo 
1۶۸ ،130 ،1۲۸

،149 ،147 ،9۲ ،55 ،...41ص10مa 
۲۸0 ،۲۲۸

30ص11مASTM 

زص ذBp 

۸9 ،۲7ص۲1مA 

۲4۸ص10مbp 

7۲ص۲1مa 

17۸ص5مBRB 

۲۶3 ،۲۶۲ ،9۲ ،۲3 ،۲۲ص5مA 

...۲4۸ ،۲41ص10مBSEEP 

41ص۶مa 

10۶ص۲1مBSEN81-72/2009 

14۸ ،147 ،۸1 ،۸0ص۶مA 

10۶ص۲1مBSEN81-73/2005 

1۸)ص139۸(۸مa 

1۶۸ ،1۶5 ،1۶۲ ،13ص9مbslab 

5۸4 ،437 ،۲0۲ ،104 ،۶5ص9مA 

53 ،5۲ص10مbl 

،1۲7

،1۲۶

13ص9مbsl 
53 ،5۲ص10مbs 
5۶7 ،13ص9مbs 
1۲3ص10مbtr 
۲0۸ ،199 ،13ص9مbt 
...۲4۸ ،۲45 ،۲41ص10مBUEEP 
40ص۶مBuoyancy 
۲15رج صthreugh burn 
107رج صButt 
137 ،13۶ ،13ص9مBu 
14۲ ،19)ص139۸(۸مBvb 
14۲ ،19)ص139۸(۸مBvc 
100 ،19)ص139۸(۸مbvf 
100 ،19)ص139۸(۸مBvnb 
19)ص139۸(۸مBvnc 
100 ،19)ص139۸(۸مBvnpry 
100 ،19)ص139۸(۸مBvns 
100 ،19)ص139۸(۸مBvn 
14۲ ،19)ص139۸(۸مBvpry 
14۲ ،19)ص139۸(۸مBvs 
143 ،19)ص139۸(۸مBv 
143 ،19)ص139۸(۸مbv 
۲7۸ ،۲77 ،13ص9مbv 
۲0)ص139۸(۸مbw 
،1۲0
،۲04
،۲۸۲
،554

،117 ،۸9 ،۸5 ،13ص9مbw 
،۲01 ،۲00 ،151 ،13۶ ،1۲3
،۲۸1 ،۲۲۲ ،۲1۸ ،۲13 ،۲07
،40۲ ،393 ،390 ،379 ،37۸
5۸3 ،55۸ ،555
۲۶1 ،...۲13رج صB 

،55 ،5۲ ،۲۸ ،۲1 ،...13 ،زص ذB 
1۲۲

۲70رج صASTM 

1۸1 ،۲ص5مASTM 
519 ،71 ،70 ،7ص9مASTM 
...۲39ص10مAst 
143 ،۸0 ،1۸)ص139۸(۸مAst 
۲34 ،11۶ ،۸9 ،1۲ص9مAst 
۲0۶ ،1۲۶ ،1۲0ص10مAs 
149 ،14۸ ،147 ،۶9ص۶مAs 
94 ،1۸)ص139۸(۸مAs 

5۲7 ،113 ،9ص9مa 
...14 ،زص ذB1 
۲3 ،17 ،...300ص10مB1 

11ص9مA's 
،3۸۶

۲۲ص5مB1 

557ص9مA's 

1۸ ،17 ،30۲ ،300 ،۲1ص10مB2 
] [طول موثر۲1 ،][تحلیل مستقیم
1۶3 ،1۶۲ ،13ص9مb2 
۲۲ص5مB3 

1۲ص9مAth 
4۲۶ ،1۲ص9مAtr 
،5۶7 ،5۶4 ،43۲ ،1۲ص9مAts 
570 ،5۶۸
43۲ ،431 ،1۲ص9مAtt 

۲۲ص5مB4 

۲۶ ،۲5 ،۲4ص۶مAT 

۲۲ص5مB5 
۲۲ص5مB6 
۲۲ص5مB7 
14۲ ،1۸)ص139۸(۸مBab 
100 ،19)ص139۸(۸مbaf 
9۸ ،1۸)ص139۸(۸مBanb 
19)ص139۸(۸مBanp 

،۲57 ،11ص9مAs 
543 ،541 ،540

545 ،541 ،533 ،5۲7ص9مas 

1۶3 ،1۶۲ ،13ص9مb1 

۲۲ص5مB2 

،۲۶0

۲0۲ ،135 ،1۲ص9مAt 
،۲17 ،۲00 ،14۸ ،1۲ص9مAv,min 
۲7۸
3۲0 ،31۸ ،317 ،1۲ص9مAvco 
335 ،31۸ ،317 ،1۲ص9مAVc 
39۲ ،3۸9 ،1۲ص9مAvd 

99 ،19)ص139۸(۸مBans 

،۲۸۲ ،141 ،139 ،1۲ص9مAvf 
403

9۸ ،1۸)ص139۸(۸مBan 

۲13 ،1۲ص9مAvh 

19)ص139۸(۸مBap 
19)ص139۸(۸مBas 

145 ،1۸)ص139۸(۸مAv 

40ص۶مBattering 

،1۲۲ ،1۲1 ،1۲ص9مAv 
۲7۸ ،۲13 ،۲0۲ ،130 ،1۲۸

143 ،1۸)ص139۸(۸مBa 

554 ،55۲ ،۲۸1 ،۲۸0 ،9ص9مav 

143 ،19)ص139۸(۸مba 

1۶۲رج صAweld 

۲4۸ ،...۲44 ،۲1۸ص10مbbf 

154ص10مAwe 

،1۲3

1۸۶ص10مbcf 

54رج صAWG 

،3۸5 ،3۶9 ،3۶۸ ،13ص9مbc 
571 ،413 ،403 ،401 ،391 ،390
۶9ص۲1مbd 

،...1۶9 ،144 ،۸5 ،3۸رج صAWS 
،۲5۸ ،۲53 ،۲۲۶ ،...۲10 ،...194
۲75 ،۲70

...41 ،40ص10مbeff 

...1۶۲رج صAw 

9۸ ،75 ،7۲ ،71ص10مbfc 

...70ص10مaw 
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،30۶ ،۲9۶ ،31ص9مλa 
3۲1 ،319 ،31۸ ،313 ،311

۲10زصδx 

3۸3ص9مδc 

۲5)ص139۸(۸مδx 

197زصΔdiaph 

۲31 ،۲۲7 ،۲0۲ص10مλhd 

417 ،30ص9مΔx 

1۸0زصΔd 

4۸ص۶پλl 

179زصΔy 

4۸زصΔeui 

،۲۲7 ،۲۲4 ،۲14 ،۲0۲ص10مλmd 
۲3۲

...1۶۲رج صΔ 

47 ،4۶ ،زص ضΔeu 

۸۲ ،...71 ،۶7ص10مλpf 

1۸9زصΔ 

۶7 ،۲5)ص139۸(۸مΔeu 

...۲1ص11مΔ 

19۸زصΔf 

،307

73 ،۶۸ص10مλpw 
،114 ،73 ،۶7 ،...30 ،۲5ص10مλp 
1۲9 ،1۲0 ،115
۸۲ ،...71 ،۶7ص10مλrf 
73 ،۶۸ص10مλrw 
41 ،37ص۲1مλrw 
،...73 ،۶7 ،...۲۸ ،۲5 ،۲4ص10مλr 
1۲9 ،1۲0 ،115 ،114
۲5)ص139۸(۸مλstrut 
،1۲۸

،1۲7

،31ص9مλs 
55۸ ،1۶۸

،1۲0

340 ،31ص9مλΔ 
1۲9 ،1۲0 ،...71 ،۶۸ص10مλ 
،1۲0
،140
،۲7۸
،3۸9
،435

،5۸
،135
،۲45
،3۸7
،433

،5۶
،134
،۲31
،3۸1
،4۲5

،55
،13۲
،۲30
،3۸0
،403

،31ص9مλ 
،1۲۸ ،1۲7
،۲00 ،1۶۸
،377 ،۲9۶
،40۲ ،39۶
55۸

71 ،70 ،۶9 ،۶۸ص۲1مμmax 
5۲ص۶پμ 
1۶5ص10مμ 
۶7 ،۶۶ ،۶1 ،59ص۲1مμ 
13۲ص۶مμ 
403 ،139 ،31ص9مμ 
51 ،۶ص10مν 
13۶ ،133ص۶مν 
۲5)ص139۸(۸مξ 
340 ،31ص9مξ 
۲07زصπ 
139 ،13۸ص۶مρB 
۲3۲ ،۲31 ،31ص9مρl 
۲5)ص139۸(۸مρmax 
11۶ ،117ص10مρsr 
100ص10مρst 

139ص۶مΔ 

303ص10مΔH 

۲0ص7مΔ 

345 ،30ص9مΔis 

۲5)ص139۸(۸مδ 

45زصΔi 

93 ،۲9ص9مδ 

۲35 ،۲34 ،۲3 ،۲۲ص10مΔi 

577ص9مε*csd,b 

۲34ص10مδi 

57۸ص9مε*cs 

۲4ص11مΔL 

4۸5ص9مε10 

40 ،۸زصΔmax 

4۸5ص9مε5 

۸زصΔmin 

575ص9مεc(t) 

191زصΔMi 

57۶ ،575ص9مεcc(t) 

زص ضΔm 

57۸ص9مεcc 

4۶زصΔM 

57۶ص9مεci(t) 

۶7 ،۲5)ص139۸(۸مΔM 

575ص9مεci(to) 

9۶ ،۲5)ص139۸(۸مδne 

575ص9مεcn(t) 

۲37 ،30ص9مΔn 

57۶ ،575ص9مεcs(t) 

91 ،30ص9مΔo 

577 ،57۶ص9مεcsd,b 

۲4ص11مΔP 

57۶ص9مεcsd 

144 ،143ص۶مΔP 

57۶ص9مεcse 

49۸ ،497 ،30ص9مΔr 

57۶ص9مεcs 

۸0 ،79ص۶مΔSmax 

57۶ ،575ص9مεcT(t) 

...197زصΔstory 

107ص9مεcu 

...19۸زصΔs 

575ص9مεcσ(t) 

79ص۶مΔS 

۲1 ،۲0ص7مεh 

93 ،9۲ ،۲5)ص139۸(۸مδs 

۲5)ص139۸(۸مεmu 

94 ،۲9ص9مδs 

۶7ص9مεs 

۲37 ،۲35 ،30ص9مΔs 

1۶3 ،109 ،10۸ ،51 ،30ص9مεty 

1۶۲رج صΔtrans 

1۶3 ،109 ،107 ،95 ،30ص9مεt 

1۸1زصδt 

114 ،۶7 ،۶۶ص9مεy 

9۲ ،۲5)ص139۸(۸مδu 

۲۲ ،۲1ص10مηk 

41۸ ،415 ،3۸4 ،3۸3 ،۲9ص9مδu 

۲۲ص10مηN 

۲3۶ ،30ص9مΔu 

543 ،541ص9مη 

۲11زصΔV1u 

570ص9مθc 

191زصΔVi 

191 ،47زصθi 

۲0۶زصΔVu 

،31ص9مρs 
44۸ ،41۲

191زصθmax 

۲0۶زصΔV 

71 ،70 ،۶9 ،۶۸ص۲1مΘmax 

190زصΔwi 

،۲45 ،۲3۲ ،۲31 ،۲30 ،31ص9مρt 
404 ،40۲ ،39۶ ،3۸0

۶۶ص۲1مθm 

۲10زصδx_bar 

۲5)ص139۸(۸مθstrut 

۲1۲زصδx1_bar 

559ص9مθs 

۲1۲زصδx1 

5۲ ،51 ،49ص۶پθ 

۶0زصδxA 

،3۸5

،370

،3۶9

31ص9مρv 
1۲0 ،31ص9مρw 
17۸رج صρ 

۶7ص۲1مθ 

۶0زصδxB 

55۸ ،135 ،30ص9مθ 

۲5)ص139۸(۸مδxe 
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30۸ ،30۶ ،3۲ص9مψec,N 

...1۲9 ،94ص10مϕv 

،317 ،315 ،31۲ ،3۲ص9مψec,V 
3۲1 ،31۸

1۲۲ ،...109 ،10۶ ،97 ،9۶زصΦ 

315 ،31۲ ،33ص9مψed,Na 

،...1۶۲ ،155 ،140 ،4 ،3ص10مϕ 
...۲50 ،177

،3۸ ،37 ،30 ،۲9 ،۲۶ ،زص ضρ 
5۸ ،50
۲34 ،۲33ص10'مρ 
14۶ ،۲5)ص139۸(۸مρ 

30۸ ،30۶ ،305 ،3۲ص9مψed,N 

۶3ص۲1مΦ 

340 ،31ص9'مρ 

3۲۲ ،31۸ ،317 ،33ص9مψed,V 

۸3 ،75 ،73ص۲1مϕ 

3۸۸ ،104 ،۸9 ،31ص9مρ 

،4۲5 ،3۲ص9مψe 
43۲ ،431 ،430

153 ،15۲ ،151ص۶مΦ 

17۸ص5مσ10 

۸5 ،7۸ ،۲5)ص139۸(۸مφ 

1۲3ص10مσc 

4۲۸ ،4۲7 ،4۲5 ،33ص9مψg 

111 ،9۸)ص139۸(۸مΦ 

1۲3ص10مσt 

4۲5 ،417ص9مφ 

17۸ص5مσw 

،107 ،51 ،31 ،5ص9مϕ 
،117 ،11۲ ،111 ،110 ،109
،133 ،13۲ ،131 ،1۲۸ ،1۲1
،151 ،150 ،14۸ ،147 ،139
،19۸ ،197 ،173 ،1۶۸ ،1۶5
،۲۲7 ،۲17 ،۲13 ،۲04 ،۲0۲
،۲43 ،۲35 ،۲3۲ ،۲31 ،۲۲9
،۲77 ،۲74 ،۲۶9 ،۲۶۶ ،۲۶4
،310 ،30۲ ،301 ،۲99 ،۲۸۶
،357 ،354 ،349 ،330 ،3۲4
،41۶ ،400 ،37۶ ،3۶0 ،۲59
55۸ ،54۶ ،54۲ ،541 ،540

13۲ص۶مσ 

،4۲۸

،4۲7

،3۲۲ ،31۸ ،317 ،33ص9مψh,V 
3۲3
43۲ ،431 ،430 ،4۲۸ ،33ص9مψo 
43۲ ،431 ،33ص9مψp 
435 ،430 ،4۲۸ ،33ص9مψr 
433 ،4۲7 ،4۲۶ ،4۲5 ،33ص9مψs 
433 ،4۲7 ،4۲۶ ،4۲5 ،33ص9مψt 
434 ،433 ،33ص9مψw 
53ص۶پ0Ω 
،41 ،37 ،33 ،31 ،۲۶ ،زص ضΩ0 
73 ،71 ،۶۸ ،51 ،4۲
113 ،11۲ص۶مΩ0 
[ضریب
،351

۲00

،331

و

199ص10مΩo 
]اضافه مقاومت

،3۲9 ،33ص9مΩo 
41۸ ،393 ،357
۶9ص۲1مωp 

،10۸
،11۸
،13۸
،1۶3
،۲00
،۲۲۸
،۲۶3
،۲۸۲
،3۲3
،35۸
،493

9۲ص9مψA 
335 ،334 ،31ص9مψbrg,sl 
9۲ص9مψB 
،30۸ ،30۶ ،305 ،3۲ص9مψc,N 
309

33ص9مωr 

310 ،3۲ص9مψc,P 

395 ،33ص9مΩv 

3۲۲ ،31۸ ،317 ،3۲ص9مψc,V 

39۶ ،395ص9مωv 

31۶ ،315 ،31۲ ،3۲ص9مψcp,Na 

3۲ص11مΩ 

309 ،30۶ ،305 ،3۲ص9مψcp,N 
43۲ ،431 ،430 ،4۲۸ ،3۲ص9مψc 
315 ،31۲ص9مψec,Na 

) (تنش فشاری3۸۸ص9مσ 
30۲ ،۲0 ،19ص10مτb 
3۲7ص9مτch 
314 ،31ص9مτcr 
3۲7ص9مτunch 
315 ،314 ،313 ،31ص9مτuncr 
73 ،7۲ص۲1مυ 
5۸1ص9مϕ*cc 
1۸1زصϕ1,i 
1۸1زصϕ1,r 
79ص11مΦ1 
79ص11مΦ2 
1۲۸ ،1۲4 ،111 ،...104ص10مϕb 
131ص10مϕB 
579ص9مϕcc,b 
579 ،57۸ص9مϕcc 
4۶ ،104ص10مϕc 
75ص۲1مϕd 
۲11زصφi1 
،11۸ ،111 ،110 ،40 ،3۸ص10مϕt 
13۸ ،1۲1

